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( هر  ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  یگدنز  تیصخش و 

باتک تاصخشم 

 - 1337 اضرمالغ ، هراوز ، یلگ  هسانشرس :

[ هدننک هیهت  [ ؛ هراوز یلگ  اضرمالغ  هر / ) ) ینیمخدمحا دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  یگدنز  تیصخش و  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

.1388  ، امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  ، لقعرتفد مق : رشن : تاصخشم 

(1564 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم   _ _ ) .ص  74 يرهاظ : تاصخشم 

9-55-5563-600-978 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.1373-1324 دمحا ، ینیمخ ، عوضوم :

یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا : هسانش 

DSR 1670/1388 8گ8خ هرگنک : يدنب  هدر 

955/0842092 ییوید : يدنب  هدر 

1960562 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

( هر  ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comتیصخش و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

( هر  ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comتیصخش و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

( هر ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  یگدنز  تیصخش و 

1564 دک :

هراوز یلگ  اضرمالغ  هدنسیون :

یتیاده رذوبا  راتساریو :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ زکرم  هدننک : هیهت

لقع رتفد  رشان :

رثوک لالز  پاچ :

1388 لوا /  پاچ : تبون 

1400 ناگرامش :

لایر  12000 اهب :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

2915510 راگنرود :   0251  _ 2919670 نفلت :

نیمزریز هقبط  ربهر ، دیهش  نامتخاس  مج ، ماج  نابایخ  نارهت :

22164997 ربامن :  22014738 نفلت :

info@irc.ir www.irc.ir

ISBN: 978-600-5563-55-9  / 978 - 600-5563-55-9 کباش :
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هچابید

هچابید

برغ زا  هک  دوب  يدیشروخ  شربهر  داد و  خر  متسیب  نرق  رد  تملظ ، ملظ و  رـصع  رد  هک  دوب  يرون  راجفنا  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
.تخاس هریخ  شیوس  هب  ار  نایناهج  مشچ  درک و  عولط 

زا دنتـشادن ، يا  هولج  يربهر  دیـشروخ  غورفرپ  وترپ  رد  هچرگ  هک  دـندوب  مه  یناگراتـس  تیادـه  ییانـشور و  نوناک  نیا  نوماریپ 
ماما رازگ  تمدخ  هراومه  هک  دوب  هللا  همحر  ینیمخ  دمحا  دیس  موحرم  نانآ  نیرت  هیامرپ  زا  یکی  .دندوب  رادروخرب  هژیو  یهاگیاج 

یگدنز هب  تسا  يرذگ  يرظن و  دیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  .تشادن  تمدـخ  زج  يا  هیعاد  هاگ  چـیه  دوب و  شـسدقم  فادـها  لحار و 
نمض .تسا  هدیسر  ماجنا  هب  هراوز  یلگ  اضرمالغ  ياقآ  بانج  دنمجرا  رگشهوژپ  تمه  هب  هک  هدرک  رفس  زیزع  نآ  تامدخ  همان و 

.دریگ رارق  بالقنا  ون  لسن  هجوت  دروم  تسا  دیما  ناشیا  زا  رکشت 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

رد نارگید  زا  شیب  اـه  تیـصخش  یخرب  گرزب ، ناـنیرفآ  هساـمح  يربـهر  هـب  ینید  ياـه  شزیخ  يریگ  لکـش  رد  کـش ، نودـب 
ناگراتـس زا  یکی  ینیمخ  دـمحا  دیـس  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  دـنا ، هدوب  راذـگرثا  اـه  تضهن  نیا  يزوریپ  تفرـشیپ و 

شیوخ ینیرفآ  شقن  اب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  ياـه  تیعقوم  نیرت  ساـسح  رد  هک  تسا  يراکادـف  تمواـقم و  رهپـس  رد  نازورف 
.دومن یم  يریگولج  نازرابم  نایم  رد  فاکش  داجیا  زا  دودز و  یم  ار  هار  ياه  یکیرات 

ار دوخ  يروحم  هاگیاج  تساوخن  هاـگ  چـیه  تشاد ، تما  ماـما و  دزن  هک  یتیبوبحم  هناـصلاخ و  هناـقداص و  ياـه  شـالت  دوجو  اـب 
یم یمالـسا  هعماج  رازگ  تمدـخ  نیرت  کچوک  ار  دوخ  هار ، نیا  رد  ناوارف  ياه  یتخـس  لمحت  اب  هراومه  دـهد و  ناـشن  هتـسجرب 

.دوبن لئاق  ینأش  نتشیوخ  يارب  تسناد و 

رد ار  يو  شقن  دنناد و  یم  بالقنا  ریبک  ربهر  قداص  رای  نیما و  یمالسا و  بالقنا  ياه  نامرآ  یعقاو  عفادم  ار  وا  هچرگ  زین  مدرم 
یتایح ياه  يریگ  میمصت 
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.دنا هتخانشن  ار  يو  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  زونه  دنرامش ، یم  راذگرثا  مهم و  یمالسا  يروهمج  ماظن 

نیرت مهم  دوب و  هاوخریخ  ریبدـتاب و  رادمتـسایس ، دـنمدرخ ، روـشناد ، تسارفاـب ، یناـسنا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دـنمورب  دـنزرف  نآ 
اب ار  اه  یگژیو  نیا  وا  .تسناد  یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یـشزرا  یـسایس و  يرکف ، هموظنم  زا  ینابهگن  بالقنا و  ار  دوخ  هغدغد 

.تخاس یم  هارمه  یتسیز  هداس  دهز و  افص و 

ياه تقد  اب  رگا  درک و  یم  لیلحت  هیزجت و  یبوخ  هب  ار  ثحابم  بلاطم و  تفگـش ، لاقتنا  تعرـس  راشرـس و  شوه  اب  دمحا  دـیس 
رد تضهن  نوگانوگ  عطاقم  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  نینچمه  .تفرگ  یمن  یمیمـصت  دیـسر ، یمن  بولطم  يا  هجیتن  هب  هنافاکـشوم 

يراتفرگ اه و  نارحب  عاونا  رد  يو  تیصخش  .دوب  زاسراک  یعامتجا  یـسایس و  نوگانوگ  لئاسم  رد  شیاه  هاگدید  دوب ، ماما  رانک 
، ثداوح عیاقو و  یـسررب  اه و  هاگدـید  يدـنب  عمج  اب  روشک ، عاضوا  هرابرد  حرطم  نانخـس  ناـیم  زا  دوب و  مکحتـسم  تباـث و  اـه 
ار شیوخ  تلاسر  دمحا  دیـس  .درک  یم  مادقا  اهرظن  شریذـپ  تروص  رد  فرژ ، تریـصب  اب  زین  ماما  .دـناسر  یم  ماما  هب  ار  تیعقاو 

.دهد شرازگ  ماما  هب  تسرد  ار  هجیتن  دنک و  صحفت  قیقحت و  یعوضوم  ره  رد  هک  تسناد  یم  مهم  نیا 

دیاب ام  دـمهف و  یم  ام  زا  رتارف  رتهب و  يربهر ، دوب  نیا  دـمحا  دیـس  هدـیقع  تفریذـپ ، یمن  ار  عوضوم  نآ  یلیالد  هب  ماما  رگا  لاـح 
یمدآ هک  تسین  يا  هداس  راک  نیا  لمع ، هصرع  رد  هتبلا  .داد  یم  ناشن  ار  وا  فده  رکف و  ییالاو  یگژیو ، نیا  میشاب و  ناشیا  وریپ 

.دریذپب ار  دوخ  ياه  هشیدنا  زا  رترب  ای  ریاغم  يرظن  هناراکادف  دشوپب و  مشچ  شا  یصخش  راکفا  یمامت  زا 
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یم يروآدای  دمحا  دیـس  گرزب  دنزرف  هب  اهراب  ماما  هک  دنک  یم  دییأت  نخـس  نیا  ار  يربهر  هب  وا  قایتشا  دوب و  ماما  ییادـف  دـمحا 
.درک یم  لیلجت  دمحا  هناقداص  اهراتفر  زا  بیترت ، نیدب  .يزومایب » تردپ  زا  ار  يرادردپ  دیاب  : » درک

هئطوت بالقنا و  دض  ياهرورت  نایرج  رد  تضهن و  يزوریپ  زا  دعب  ياه  ینماان  ماما و  ناج  زا  تظافح  يارب  دـمحا  هدرتسگ  شالت 
ظفح يارب  يو  .تفرگن  تروص  ماما  تیب  رتفد و  رد  هنارگ  هلیح  هشقن  يذوفن و  تکرح  چـیه  هک  دوب  زیمآ  تیقفوم  نانچ  ناـقفانم 

نآ زا  نارامج » هللااهیقب   » ناتـسرامیب ثادـحا  .درک  یم  دروخرب  ینیب  عقاو  يرگن و  هدـنیآ  یـشوهزیت ، اب  هشیمه  لثم  ماـما ، یتمـالس 
ماما لاح  هک  يرارطضا  عقاوم  رد  دندرک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  مدرم  يداع  ياهزور  رد  هک  يزهجم  رایسب  ینامرد  زکرم  دوب ، هلمج 

.دش یم  يرتسب  نآ  رد  زیزع  ربهر  نآ  دوبن ، دعاسم  هللا  همحر  ینیمخ 

دوب یـسک  نیتسخن  وا  يربهر  ماقم  مئاق  لزع  يارجام  رد  دیناسر ، تابثا  هب  لمع  فرح و  رد  ار  ماما  اب  یهارمه  نامیپ  دـمحا  دـیس 
دنتسم و ییاوتحم  اب  يا  همان  جنر  نتـشون  اب  يو  .دش  ماما  عضوم  زا  عافد  نادیم  دراو  هناراکادف  داهن و  فک  رب  ار  شیوخ  رابتعا  هک 

رـضاح تساجرب و  اپ  هزادنا  هچ  ات  ماما ، هار  یتسرد  هب  شداقتعا  رد  دومن  تباث  تسکـش و  ار  هناشیدنا  تحلـصم  توکـس  لدتـسم 
.درادرب ماما  تیامح  زا  تسد  فلاخم ، قفاوم و  ياه  تشادرب  عون  ای  دارفا  یخرب  یگدرزآ  لیلد  هب  تسین 

فرصت هنوگ  چیه  نودب  ار  يربهر  ياه  هدومرف  نیع  تشاد  دیکأت  دوب و  راد  تناما  قیقد و  ماما  هب  لئاسم  روما و  باستنا  رد  ناشیا 
راکفا و راثآ و  دـیابن  : » داد رادـشه  مه  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  يریگ  لکـش  ماـگنه  هب  .دـننک  باـتزاب  تشادرب ، و 

یهورگ و ياه  شیارگ  ریثأت  تحت  ماما  ياه  هاگدید 
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رد صاخشا  ياه  هقیلـس  داد  یمن  تیاضر  يو  .دوش » رـشتنم  اه  ییاوقت  یب  یخرب  یعامتجا و  یـسایس و  بذاک  ياهاضف  یحانج و 
.دشاب ریذپان  هشدخ  لصا  صالخا ، تقادص و  تکرح ، نیا  رد  تشاد  رارصا  .دوش  لامعا  يربهر  ياه  هشیدنا  رشن  ماگنه 

ناریا نوگانوگ  لئاسم  زا  ییالاب  كرد  یتازرابم ، یسایس و  ياه  هنحـص  رد  لاعف  روضح  یتاذ و  ینیبزیت  لیلد  هب  دمحا  دیـس  جاح 
طخ نییبت  رد  یمالـسا  يروهمج  راذگ  ناینب  رانک  رد  هاگآ  يرظن  بحاص  ماظن و  ياه  هناوتـسا  زا  یکی  ناونع  هب  تشاد و  ناهج  و 

.تشاد يا  هدننک  نییعت  شقن  اه  یشم 

، دش يو  زا  نارگید  رت  نوزفا  تخانـش  وا و  يدنلبرـس  تزع و  بجوم  همه  زا  شیب  هک  هچنآ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  لاحترا  زا  دـعب 
، ددرگن يربهر  ءالخ  راچد  روشک  هکنیا  رد  وا  تسارف  تقادص و  .دوب  تیالو  ماقم  زا  عافد  رد  عیرس  یلوصا و  عضاوم  ذاختا  نامه 

تحارص اب  هناقداص و  نانچ  نآ  تفرگ ، رایتخا  رد  ار  روما  ماظن  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هک  یماگنه  .دوب  رثؤم  رایـسب 
جاوما نایم  رد  وا  .تخاس  شوماخ  دنداد ، یم  شرورپ  دوخ  نهذ  رد  يرگید  ياه  سوه  هک  ار  دارفا  یخرب  هک  درک  عافد  ناشیا  زا 
مظعم ماقم  قح  رب  یلوصا و  عضاوم  زا  تیعطاق  اب  داتسیا و  راوتسا  تباث و  دارفا ، یخرب  يرگ  هلیح  هنتف و  اب  هارمه  زیگنارب و  هسوسو 

.درک ینابیتشپ  يربهر 

هدـینارذگ ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  راکادـف  هتـسراو و  ناسنا  نیا  تازرابم  قالخا و  یگدـنز ، زا  ییاـهزارف  راتـشون  نیا  رد  هدـنراگن 
.دشاب اشگراک  دنمدوس و  هک  میراد  دیما  تسا ،

هراوز یلگ  اضرمالغ 
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ییافوکش مایا  هداوناخ و  نادناخ ، لوا : لصف 

هراشا

ییافوکش مایا  هداوناخ و  نادناخ ، لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

شوروکین ناکاین 

یناوجون یکدوک و  نارود  دلوت و 

شوروکین ناکاین 

شوروکین ناکاین 

دیس يو  دج  .دنا  هدوب متس  رابکتسا و  اب  نازرابم  یمالسا و  ياه  شزرا ناعفادم  هعیش ، ریهاشم  زا  دمحا  دیس  يردام  يردپ و  دادجا 
.تفر ریمشک  هب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  هک  دوب  روباشین  ناملاع  زا  یلع  نید 

یلاها زا  ناخ ، فسوی اـب  ـالبرک  رد  تفر و  قارع  هب  ریمـشک  زا  مهدزیـس  نرق  همین  رد  یلع  نید  دیـس  دـنزرف  يوسوم ، دـمحا  دـیس 
.دش نیمخ )  ) هرمک هقطنم  یهار  انشآ و  نیمخ  ناتسرهش  عباوت  زا  ناهفرف ، يدابآ 

مان هب  رسپ  کی  رتخد و  هس  كاپ ، دنویپ  نیا  لصاح  .درک  جاودزا  ناخ  فسوی رهاوخ  مناخ ، هنیکـس  اب  ق  _ . رد 1257 ه دمحا  دیس 
اجنآ ات  فجن  و  ناهفـصا ، نطو ، رد  ار  يوزوح  تالیـصحت  وا  .داد  تسد  زا  ار  شردپ  یگلاس  تشه  رد  دنزرف  نیا  .دوب  یفطـصم 

.دیسر داهتجا  هجرد  هب  هک  داد  همادا 

دیس هدیدنسپ ، یضترم  دیس  ياه  مان هب  رـسپ  هس  رتخد و  هس  .درک  جاودزا  يراسناوخ  دمحا  ازریم  شداتـسا ، رتخد  اب  یفطـصم  دیس 
.دوب جاودزا  نیا  لصاح  يوسوم  نیدلارون  دیس  ینیمخ و  يوسوم  هللا  حور 

متـس نانآ  هب  لامیاپ و  ار  شک  تمحز ياه  ناـسنا ناگدـید و  متـس قح  هکنآ  نمـض  یلحم  رارـشا  اـه و  ناـخ زا  يا  هدـع نیمخ  رد 
تباقر رثا  رب  دندرک ، یم
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هکنیا اـی  دنتــساوخ  یمن اـی  یلحم  نارازگراـک  .دـندرک  یم بلــس  ار  یلاـها  شمارآ  تـینما و  دنتــشاد ، رگیدـکی  اـب  هـک  يدـیدش 
تشاد و تراظن  مدرم  یعامتجا  لئاسم  یعرش و  روما  ماجنا  رب  هک  یفطصم  دیس  .دننک  بوکرـس  ار  اه  یگتفـشآ نیا  دنتـسناوت  یمن

دنتـسناوت یمن نانآ  .درک  هزرابم  نایوگروز  اب  دـیباتنرب و  ار  یعـضو  نینچ  دوب ، رادروخرب  یعامتجا  ذوفن  تبالـص و  تعاجـش و  زا 
یعامتجا یـسایس و  ياه  هنحـص زا  ار  وا  فذـح  هشقن  ور ، نیازا  .دـننک  لـمحت  ار  اـسراپ  دیـس  نآ  يرادـیاپ  يرگاـشفا و  ضارتعا ،

(1) .دندیناسر تداهش  هب  ار  يو  دوب ، ههام  جنپ  یکدوک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  ینامز  يرمق ، لاس 1320  هدعقیذ  رد  دندیشک و 

يداهالم جاح  .دسر  یم یسایس  یبدا و  یهقف ، یملع ، ياه  هصرع رد  رادمان  ياه  تیـصخش هب  شردام  قیرط  زا  دمحا ، دیـس  بسن 
ریـسم رد  يونعم ، ياه  هزومآ هب  ناوارف  قایتشا  ینورد و  ياه  ییاـناوت لـیلد  هب  هک  تشاد  یلعدـمحم  جاـح  ماـن  هب  يدـنزرف  يرون ،
ازریم شدـنزرف  .تخیگنارب  ار  شناداتـسا  نیـسحت  دیـسر و  الاو  یتاـماقم  هب  یلقع  یلقن و  مولع  رد  داـهن و  ماـگ  تفرعم  تمکح و 

نیا دییأت  داهتجا و  هجرد  هب  ندیسر  فجن و  ناهفصا و  ناملاع  دزن  يزودنا  شناد  زا  سپ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ردپ  هار  مساقلاوبا ،
نارهت رد  تشگزاـب و  ناریا  هب  اوقت  شناد و  زا  يراـب  هلوـک  اـب  يرمق ، لاس 1277  رد  يراصنا  یـضترم  خیـش  يوس  زا  یملع  ماـقم 

زا .تشگ  رادروخرب  يونعم  تبالـص  یعامتجا و  ذوفن  زا  تخادرپ و  لضاف  بالط  تیبرت  سیردت و  هب  دش و  نایعیـش  مومع  عجرم 
رانک رد  شرکیپ  تشذـگرد و  يرجه  مهدزیـس  نرق  ناـیاپ  رد  وا  .دـنام  راـگدای  هب  لوصا  هقف و  هنیمز  رد  يراـثآ  مساـقلاوبا ، ازریم 

.دش هدرپس  كاخ  هب  يزار ، حوتفلاوبا  هربقم  رد  ینسح و  میظعلادبع  ترضح  هاگراب 

: شـشوک هب  تارطاخ ، هدیدنـسپ ، یـضترم  دیـس  341 ؛ صـص 338 _  ج 3 ، يزکرم ، ناتــسا  ناــنیرفآ  راــختفا  یمیعن ، دواد  - 1
.80 صص 78 _  ج 1 ، هللا ، حور  ینیمخ  يرداق ، یلع  دیس  صص 8 و 9 ؛ این ، يدارم داوجدمحم 
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، فجن رد  يزاریش و  يازریم  زا  ارماس ، رد  يو  .دمآ  یم رامش  هب  شیوخ  رـصع  نابیدا  زا  وا و  لضاف  دنزرف  ینارهت ، لضفلاوبا  ازریم 
هـسردم رد  دـمآ و  نارهت  هب  يرمق ، لاـس 1309  هب  تهاـقف  هلق  هـب  ندیـسر  زا  سپ  درب و  اـه  هرهب یتـشر  هللا  بیبـح  ازریم  سرد  زا 

، هتسراو روشناد  نیا  هنافسأتم  .دراد  تایبدا  مالک و  لوصا ، هقف ، رد  يدنمـشزرا  راثآ  ناشیا  .تخادرپ  سیردت  هب  دیدج ، رالاسهپس 
(1) .تشذگرد یکوکشم  هنوگ  هب  يرمق ، لاس 1316  رفص  رد 

ار لوصا  هقف و  حوطـس  تامدقم و  یکدوک ، نارود  ندرک  يرپس  زا  دـعب  لضفلاوبا ، ازریم  دـنزرف  ینارهت ، یفقث  دـمحم  ازریم  جاح 
دجـسم اضردـمحم  خیـش  ناـیاقآ  سرد  زا  لوـصا  هقف و  جراـخ  رد  داد و  همادا  تالیـصحت  هب  مق  رد  تفرگ و  ارف  نارهت  هزوـح  رد 

.درب هرهب  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یهاش و 

لاس تفه  زا  سپ  وا  .تخومآ  ینیوزق  یعیفر  نسحلاوباازریم  میکح  دزن  ار  يراوزبس  هموظنم  هعبرا و  رافسا  زا  ییاه  شخب نامز  مه
تعاـمج هماـقا  غـیلبت و  سیردـت ، هب  يرهطم  دیهـش  یلاـع  هسردـم  رد  تشگزاـب و  نارهت  هب  يرمق  لاـس 1348  رد  مق ، رد  تماـقا 

ریـسفت يدـلج  جـنپ  هعومجم  نآ ، نیرتروهـشم  هک  دراد  یمالـسا  ياه  هزومآ مولع و  هنیمز  رد  يرایـسب  یفیلأت  راـثآ  يو  .تخادرپ 
، یناـفرع یقـالخا و  تاـکن  تیب و  لـها  یثارم  حـیادم و  شراعـشا  ناوـید  رد  تشاد و  هقـالع  زین  رعـش  هب  وا  .تسا  دـیواج » ناور  »

همحر ینیمخ  ماما  دقع  هب  تسا ، هیام  نارگ روشناد  نیا  رتخد  هک  ناریا  سدق  هب  فورعم  یفقث ، هجیدـخ  وناب  .دراد  يا  هژیو هاگیاج 
(2) .تسا ینیمخ  دمحا  دیس  جوز ، نیا  رسپ  دنزرف  نیمود  .دمآرد  هللا 

.255 صص 248 _  ج 4 ، راربا ، نشلگ  نارگشهوژپ ، زا  یعمج  کن : - 1
یلگ اضرمالغ  ص 46 ؛ باتفآ ، ياپ  هب  اپ  هدوتـس ، اضردیمح  525 ؛ صص 523 _  ج 4 ، راربا ، نشلگ  نارگـشهوژپ ، زا  یعمج  - 2

ص 100. افص ، لها  يارس  هراوز ،
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یناوجون یکدوک و  نارود  دلوت و 

یناوجون یکدوک و  نارود  دلوت و 

رد هک  ییادـص  نیتسخن  هک  دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  یکدوک  يرمق ، لاوش 1415  اب 15  فداصم  يدیـشروخ  دنفسا 1324  رد 26 
وا رب  ار  دمحا  مان  .دش  يراج  شناور  رب  هللا  حور  نابز  زا  هک  دوب  هماقا  ناذا و  یتوکلم  ياوآ  دنکفا ، نینط  هتـسرون  لاهن  نیا  شوگ 

، ناریا سدـق  وناب  شردام ،  (1) .دـندوب هدرپس  ینیمخ  ماما  هب  لد  هک  یناسک  مامت  دومحم  دوب و  ماـما  مشچ  رون  دـمحا ، .دـندیزگرب 
: تسا هتفگ  شتدالو  هرابرد 

ههام راهچ  .دمآ  ایند  هب  هناخ  نیا  رد  اقآ  دـمحا  .تسا  هیتجح  هسردـم  وزج  نونکا  هک  دوب  یکباتا  كراپ  رد  ام ، لزنم  نامز  نآ  رد 
، دـیدرگ ماما  ینوریب  اهدـعب  هک  لزنم  نیا  رد  اقآ  دـمحا  میدرک و  هراجا  ار  نآ  میتفر و  یـضاق  لاچخی  رد  دـیدج ، لزنم  هب  هک  دوب 

مه ام  هچوک  هک  صوصخ  هب  درک ، یم يزاب  هچوک  رد  دوب ، دوخ  يزاـب  راـک و  مرگرـس  مارآ و  یکدوک  نارود  رد  .دـندش  گرزب 
(2) .دوب هیاسمه  ياه  هچب يارب  یبوخ  ياج  تشاد و  رارق  هعلق  غاب  نآ  هت  رد  مه  دوب و  تسب  نب 

رتمک ار  نآ  ددرگ ، یم هچ  ره  هک  تسا  يا  هدشمگ یپ  رد  ییوگ  دوب ، واکجنک  شوج و  بنج و  رپ  رایـسب  یکدوک  هرود  رد  دمحا 
: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  يو  .دروآ  يور  شزرو  هب  دنک ، هیلخت  ار  ینورد  يژرنا  زا  يردق  هکنیا  يارب  وا  .دبای  یم

نارود مکارتم  يژرنا  حیحص  تیاده  لرتنک و  هلیسو  نیرتهب  شزرو  .متشاد  شزرو  هب  یبیجع  هقالع  یناوجون  یکدوک و  نینـس  رد 
زا ار  نآ  ناتـسمز ، درـس  ياه  بش رد  یتح  متفرگ و  یم لغب  رد  دـندوب ، هدـیرخ  میارب  هک  ار  یپوت  یگچب  نامه  زا  .تسا  یناوجون 

(3) .متشاد یم هگن  مدوخ  رانک  یسرک ، ریز  مدرک و  یمن ادج  دوخ 

ص 573. اهدادیور ، اهزور و  یجزید ، يرب  یلع  ش 120 ؛ نز ، مایپ  هلجم  تما ،» دومحم  ماما  دمحا  - » 1
ش 1. ادن ، همانلصف  ماما ،» رسمه  اب  وگو  تفگ  « ؛ ص 208 ج 2 ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  ص 52 ؛ ش 14 ، روضح ، همانلصف  - 2

دیـس جاح  تشذگرد  درگلاس  نیمتفه  همان  هژیو  ) تاعالطا همانزور  ص 7 ؛ ش 17 ، نیدرورف 1386 ، موس ، لاس  نارای ، دـهاش  - 3
ص 1. ، 23/12/1380 ینیمخ ،) دمحا 
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هکیرا رب  هتـسشن و  هفـسلف  یـسرک  رب  شردپ  درک ، یم يرپس  قوش  روش و  اب  ار  یناوجون  یکدوک و  راهب  دـمحا  هک  یمایا  نینچ  رد 
یهاوـگ هـب  .تـفگ  یم  نخـس  یناـفرع  ياـه  هساـمح یــسامح و  ناـفرع  زا  داد و  یم قـالخا  سرد  .دوـب  هدز  هـیکت  لوـصا  هـقف و 

رد يروضح ، نینچ  رد  دوب و  هدـناسر  ییافوکـش  هب  شیوخ  دوجو  رد  ار  اه  تلیـضف قالخا ، ياه  سرد نایب  زا  شیپ  شنادرگاـش ،
: تفگ یم مردپ  تسا : هتفگ  دمحا  دیس  دنزرف  ینیمخ ، نسح  دیس   » .دیدرگ یم تفرعم  باتفآ  نآ  هیاس  دمحا  يونعم ، قارـشا  وترپ 
اب نم  دوب و  ندـناوخ  لوغـشم  دوخ ، دـیناشن و  یم شیوخ  رانک  رد  ارم  ماـما  متـشادن و  ندـناوخ  ناوت  هک  ردـق  نآ  مدوب ، کـچوک 
هب ار  شیوخ  ناج  لد و  دریگ و  یم  ینـشور  نازورف  غورف  نآ  زا  دمحا  هک  تسا  يا  هرتسگ نینچ  رد  .مدرک  یم يزاب  وا  ياه  باتک
یم شقن  وا  نیبج  رب  ددرگ و  یم  هدـهاشم  شراـتفر  رد  دوش ، یم يراـج  ماـما  ناـبز  زا  ار  هچنآ  دـنک و  یم ناـشخرد  يوترپ  نینچ 

(1) «. ددنب

(2) .دینارذگ مق  رد  ار  ناتسریبد  ناتسبد و  هرود  وا  .تفر  يدحوا  هسردم  هب  یگلاس  تفه  رد  دمحا 

صص 19 و 20. ماما ، راگدای  راثآ  هعومجم  - 1
صص 1 و 2. ماما ،) راگدای  تارطاخ   ) باتفآ لیلد  - 2
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یتازرابم یسایس و  ياه  هصرع رد  مود : لصف 

هراشا

یتازرابم یسایس و  ياه  هصرع رد  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

هزرابم زاغآ 

تضهن نوناک  رب  تراظن 

نازرابم ماما و  نیب  لصو  هقلح 

رگید یترجاهم 

قارع تابتع  هب  رفس  نیمراهچ 

سیراپ يوس  هب 

هزرابم زاغآ 

هزرابم زاغآ 

وا نامز ، نیا  رد  .دناوخ  یم سرد  ناتسریبد  مراهچ  سالک  رد  دمحا  دیس  داد ، يور  يدیشروخ  دادرخ 1342  مایق 15  هک  یماگنه 
تسـشن و هراظن  هب  ار  مق  رهـش  نینوخ  ياهراوید  دـید و  ار  ردـپ  يریگتـسد  يولهپ و  میژر  یگتفـشآ  ماـما و  هناـبلط  قح ياـهدایرف 

يارب ار  دـمحا  هک  دـندوب  يدنمـشزرا  ياه  هبرجت اهدادـیور ، نیا  .درک  یبایزرا  ار  مایق  زا  سپ  ياه  هام نیریـش  خـلت و  ياـه  هثداـح
.درک یم ییامنهار  یگدنز  هدنیآ  ریسم  نییعت  رد  شراوشد ، ییاهن و  شنیزگ 

يا هرهچ هک  ناشیا  رگید  دنزرف  یفطـصم _  دیـس  دینارذگ ، یم نارهت  رد  ار  رـصح  سبح و  هرود  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  یعقوم 
نینچ .دوب  راد  هدـهع مق  رد  ار  ماـما  رتفد  تیب و  روما  هرادا  دـمآ _  یم رامـش  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  دنمـشیدنا  يا  هنازرف هتـسجرب و 

یبایزرا هب  شیوخ ، یگدـنز  هرود  نیرت  ساسح رد  وا  ات  دروآ  دـیدپ  یبسانم  تصرف  دـمحا ، ینعی  یفطـصم ، ِردارب  يارب  يا  هماـنرب
ردپ تیاده  اب  یمالسا ، شبنج  هک  دیـسر  ییافوکـش  هب  يا  هناخ رد  دمحا  دنامن ، هتفگان  .دزادرپب  دوخ  یحور  يرکف و  ياه  ییاناوت

هب نادـنم  هقالع زا  یهورگ  هک  یناوجون  هرود  رد  یتح  وا  .درک  یتازرابم  لئاسم  ریگرد  ار  وا  یگژیو ، نیا  تفرگ و  لکـش  هداوناخ 
دراو هزات  دارفا  زا  تشادـن ، يراکتمدـخ  هناـخ  دـندمآ و  یم ماـما  تراـیز  هب  یبهذـم ، ياـه  نشج هژیو  هب  یبهذـم و  ياـه  تبـسانم

ییاریذپ
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(1) .دش زرابم  دارفا  نادرگاش و  ناتسود ، اب  دمحا  ییانشآ  ببس  تامدخ ، نیمه  درک و  یم 

نابآ مراهچ  رد  یـسدق  حور  نآ  یخیراـت  قطن  .تخیگنارب  ار  ناربکتـسم  نادبتـسم و  مشخ  نویـسالوتیپاک ، هیلع  ماـما  يریگ  عضوم
يدادبتسا و میژر  ياه  تنایخ نآ ، نمض  تفرگ و  تروص  سبح  زا  ناشیا  يدازآ  زا  سپ  یهام  دنچ  هک  يدیـشروخ ، لاس 1343 
رد دش  ببـس  تشادـنپ ، یناریا  هعماج  يارب  كانرطخ  تراسا  عون  کی  ار  یلوسنک  تواضق  قح  درک و  اشفا  ار  اکیرما  ياه  تیانج

شبنج نارادفرط  هاش ، میژر  لماوع  اریز  دوب ؛ يراوشد  راک  قارع  هب  ترجه  .دنک  هزات  يرادید  هداوناخ  اب  نابآ ، مهدزیس  هاگرحس 
هب باطخ  يا ، همان  شخب رد  يریـصن ، دبهپـس  .دوب  رتدـیدش  ماـیق  ربهر  دـنزرف  يارب  اـه ، تبقارم نیا  دنتـشاد و  رظن  ریز  ار  یمالـسا 
زا لبق  درک ، ناریا  زا  جورخ  هناورپ  همانرذگ و  دـیدمت  ای  رودـص  ياضاقت  ینیمخ  دـمحا  رگا  هک  دوب  هتـساوخ  روشک  لک  ینابرهش 

هارمه هب  دیدرگ  قفوم  اقآ  دمحا  كاواس ، ياه  لرتنک نیا  فالخرب  .ددرگ  مالعا  كاواس )  ) نامزاس نیا  هب  بتارم  مادـقا ، هنوگ  ره 
: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  دمحا  دیس   (2) .دوش قارع  یهار  يورسخ ، زرم  قیرط  زا  شناتسود  زا  یکی 

هلئسم نیا  رد  نوچ  .مدرگنرب  دعب  موش و  جراخ  ناریا  زا  میت  نآ  هلیسو  هب  متساوخ  شتـسار  .درک  متوعد  نیهاش  میت  نارهت و  مدمآ 
(3) .مدش قارع  هناور  یکشاوی  مدش و  راک  هب  تسد  مدوخ  تقو  نآ  .مدروخ  تسکش 

مایا رد  .دوب  هدـش  مگردرـس  ماما  دـنزرف  تیارد  تسارف و  ربارب  رد  كاواس  ناریا ، تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  كرادـم  ساـسا  رب 
تدم هاتوک  تماقا 

ص 113. يدمحا ، اضردمحم  ششوک : هب  يدابآ ، مرخ يرهاط  هللا  تیآ تارطاخ  - 1
ص 14. ش 22156 ، ، 1379 / 12 / 25 باتفآ ،) راگدای  همان  هژیو ، ) تاعالطا همانزور  بیرغ ،» يانشآ  ، » تخبکین میحر  - 2

.7/2/1361 تاعالطا ، همانزور  ینیمخ ،» دمحا  دیس  جاح  اب  هبحاصم  - » 3
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هقف و يریگارف  يارب  شردارب ، ردپ و  رـضحم  زا  تفگ و  ناریا  عاضوا  زا  درک و  رادـید  شا  هداوناخ  اب  وا  فرـشا ، فجن  رد  دـمحا 
يولهپ میژر  یتینما  لماوع  یلو  تشگزاب ، ناریا  هب  دیدج  یتلاسر  ماجنا  يارب  ماما ، شرافـس  هب  انب  دعب ، هام  جنپ  درب و  هرهب  لوصا ،

.دندرب كاواس  هرادا  هب  دندرک و  تشادزاب  يورسخ  زرم  رد  ار  وا 

قیرط زا  يدازآ ، زا  سپ  دـشن و  هتخانـش  زرم  رد  شتیوـه  داد و  بیرف  ار  نارومأـم  اـه ، ییوجزاـب رد  وا  كاواـس ، دانـسا  ساـسا  رب 
رد .تفر  نادمه  رد  يو  تماقا  لحم  هب  یقارشا ، هللا  تیآ اب  رادید  روظنم  هب  سپس   (1) .دیدرگ مق  یهار  كارا  نادمه و  هاشنامرک ،

: تسا هدمآ  نادمه  كاواس  يروف  مارگنفلت 

زا سپ  زکرم  ِكاواس  .تسا  هدومن  رایتخا  تنوکس  یقارشا  نیدلا  باهش لزنم  رد  دراو و  قارع  زا  ینیمخ  دمحا  دیس  هتـشذگ ، زور 
رظن تحت  ًاقیقد  شلاـمعا  دـیآ و  لـمع  هب  يرت  نوزفا تبقارم  هراـشا  دروم  زا  دومن  فظوم  ار  مق  تینما  ناـمزاس  ربخ ، نیا  تفاـیرد 

ماما و لزنم  زا  تبقارم  مق  كاواس  يدـعب ، تاروتـسد  شرازگ و  نیا  بقاعتم  .ددرگ  نشور  ناریا  هب  ندـمآ  زا  يو  فدـه  دـشاب و 
(2) .داد شیازفا  ار  دمحا  ياهراتفر 

ناشیا و اب  رادید  يارب  گنرد  یب نیمخ ، ناملاع  زا  یهورگ  دـمآ ، مق  هب  فجن  زا  ناتسبات 1346  رد  دمحا ، دیس  جاح  هک  یماگنه 
قداص خیش  ینودیرف و  دمحا  خیش  یهللا ، بیبح  دمحم  خیـش  رهاط ، لآ  نیـسح  خیـش  .دندمآ  مق  هب  ماما  لاوحا  زا  یهاگآ  بسک 

دید زا  رادید ، نیا  هک  دندرک  وگو  تفگ رادید و  اقآ  دمحا  اب  ماما  تیب  رد  رویرهش 1346 ، مجنپ  رد  رهاط  لآ 

ص 248. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  - 1
صص 28 و 29. نامیا ، هلیبق  رجاهم  يراصنا ، دیمح  - 2
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(1) .دش لاسرا  يزکرم  تینما  نامزاس  يارب  نآ  شرازگ  دنامن و  رود  كاواس  نارومأم 

تشون و فجن ، رد  نکاس  یلاخلخ ، هللارـصن  خیـش  هب  باطخ  يا  همان رد  ار  ناریا  هب  دوخ  تشگزاب  یگنوگچ  شرازگ  دمحا ، دیس 
(2) .داتفا كاواس  تسد  هب  بوتکم  نیا  هک  داتسرف  وا  يارب 

درک و رادید  اه  يدیعبت یـسایس و  ناینادنز  ياه  هداوناخ اب  ینید ، مولع  تالیـصحت  يریگیپ  نمـض  دمآ ، ناریا  هب  یتقو  دمحا  دـیس 
تراظن نیح  رد  .درک  لقتنم  ناریا ، رد  یعرـش  ناگدنیامن  زرابم و  دارفا  نابوسنم ، هب  ار  ینیمخ  ماما  ياه  دیکأت اه و  مایپ اه ، شرافس

زا دعب  دش و  قارع  مزاع  تفر و  زرم  يوس  نآ  هب  رهشمرخ  قیرط  زا  هنایفخم  هرابود  لاس 1345 ، نایاپ  رد  مق ، رد  ردپ  تیب  روما  رب 
هب تصرف  زا  ینیمخ ، ماما  ياه  شرافس هب  نداد  شوگ  نمـض  دناسر و  فرـشا  فجن  هب  ار  دوخ  يراک ، یفخم تیاعر  اب  هتفه  کی 

نیمه رد  درک و  هدافتسا  لوصا  هقف و  رد  فجن  هزوح  ناداتسا  یخرب  رت و  گرزب ردارب  ردپ و  رضحم  زا  تفرگ و  هرهب  هدمآ  تسد 
زا شیب  رگید  دـنمدوس ، ياه  هبرجت  اه و  تراهم اه و  ییاناوت نیا  اب  وا  .داهن  رـس  رب  ار  همامع  درک و  نت  رب  ار  تیناحور  ساـبل  رفس ،

هدمآرب ییاه  هشوت هر  اب  ور ، نیازا  .دـشاب  ناریا  ینعی  مایق ، نوناک  رد  ناملـسم  نازرابم  اب  بالقنا  يربهر  طبار  تسناوت  یم هتـشذگ 
يدیشروخ ریت 1346  متـشه  رد  زرم ، زا  روبع  ماگنه  هب  راب  نیا  اـما  ددرگرب ، ناریا  هب  تفرگ  میمـصت  ماـما ، دنمـشزرا  ياـه  ماـیپ زا 

، دمحا زا  ییوجزاب  رد  .دش  ینادنز  هعلق  لزق  نادنز  رد  لقتنم و  نارهت  هب  ییاسانش و  نیریش  رصق  رهش  كاواس  هرادا  رد  ریگتـسد و 
هکنآ يارب  كاواس  یتینما  نارومأم  زا  نت  ود  لیلد ، نیمه  هب  .درواین  تسد  هب  ار  رظن  دروم  تاعالطا  كاواس 

ص 77. بالقنا ، رد  نیمخ  این ، يدارم  داوجدمحم  - 1
صص 33 و 34. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 2
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ییوگ ضقانت راچد  ینیمخ ، دـمحا  دیـس  ياه  تیلاعف هرابرد  دوخ  ياـه  شرازگ اـه و  لـیلحت رد  دـنهدن ، زورب  ار  دوخ  ياـه  فعض
(1) .دندش

ار كاواس  يولهپ و  میژر  نادمه ، رد  وا  .درک  ضارتعا  ماما  دنزرف  ندش  ینادنز  يریگتسد و  هب  یندم ، هللادسا  دیـس  هللا  تیآ دیهش 
هب ریت 1346 ، رخاوا  رد  دـندوب و  هدرک  عنم  ینارنخـس  داریا  نتفر و  ربنم  زا  ار  يو  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .درک  شنزرـس  تباب  نیا  زا 

ظعاو نیا  حرطم و  متـس  هاگتـسد  هیلع  ار  شیوخ  عضاوم  اجنآ  رد  هک  دوب  هدمآ  هقطنم  نیا  هب  ینامحر  دـمحا  خیـش  موحرم  توعد 
(2) .درک دییأت  ار  شتاراهظا  مه  هتسراو 

تضهن نوناک  رب  تراظن 

تضهن نوناک  رب  تراظن 

ناشیا هناخ  رد  هک  ار  یخیرات  دانسا  قاروا و  اه و  باتک مامت  درب و  شروی  مق  رد  ماما  هناخ  هب  كاواس  يدیـشروخ ، لاس 1346  رد 
خیش جاح  یمالسا و  ربکا  یلع  خیش  مالـسا  ججح  زین  دمحا و  دیـس  زا  زور  نآ  رد  .درک  جراخ  هناخ  زا  طبـض و  دش ، یم يرادهگن 

عامتجا لحم  هک  ار  ماما  تیب  دـش ، هتـساوخ  دـندوب ، هتفاـی  لاـقتنا  كاواـس  هرادا  هب  ریگتـسد و  نارومأـم  طـسوت  هک  یعناـص  نسح 
چیه ماما  زا  ریغ  تفگ : درک و  تفلاخم  هتـساوخ  نیا  اب  اقآ  دـمحا  جاح  .دـنهدن  دورو  هزاجا  یـسک  هب  دـننک و  لیطعت  دوب  نازرابم 
رتفد ندرک  لیطعت  هب  قفوم  هک  كاواس  .میریگ  یم رارق  هذخاؤم  دروم  مینزن ، مادقا  هب  تسد  ام  رگا  درادـن و  يراک  نینچ  قح  سک 

تراظن اب  هدنیاسرف ، ياهانگنت  دوجو  اب  تدم ، نیا  رد  .تفرگ  رظن  تحت  ار  اهدمآ  تفر و  هدهع و  هب  ار  شلرتنک  دوخ ، دـشن ، ماما 
ریگتسد ار  ماما  دنزرف  راب  هد  زا  شیب  اهزور ، نیا  رد  .دش  یم  ماجنا  تیب  روما  دمحا  دیس  جاح 

.252 صص 249 _  ج 2 ، تلم ، ناگربخ  کن : صص 34 و 54 ؛ نامیا ، هلیبق  رجاهم  .کن  - 1
ص 127. یندم ،) هللا  تیآ دیهش   ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2
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یفخم نارومأم  زور  کی  یتح  .دنتفرگن  يا  هجیتن وا  تمواقم  رثا  رب  یلو  دننک ، مادقا  تیب  یلیطعت  هب  ات  دـندرب  كاواس  هب  دـندرک و 
(1) .دش شوهیب  دمحا  دیس  هک  دندز  ار  وا  نانچ  دندروآ و  شروی  ناشیا  هب  هار  نیب  كاواس 

: تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  دمحا  دیس  جاح 

درک و یم باسح  یلیخ  مق  رد  ماما  لزنم  يور  كاواس  تلود و  .مدوب  نادـنز  یهام  هس  ود _  متـشگرب ، فجن  زا  ممعم  هک  یلاـس 
.دوب رومأم  لزنم  رد  زور  هنابـش  دندوب و  هدرک  عونمم  ار  دمآ  تفر و  مه  یتدم  .دنک  لرتنک  ار  لزنم  نیا  هک  دوب  نیا  شـشالت  مامت 

رد .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  رثکا  زونه  هک  دندرب  ار  ناشیا  ياه  باتک مامت  دنتخیر و  دندوب ، فجن  ماما  هکنیا  اب  راب  نیدـنچ 
نتـسب دروم  رد   ) .ییایب كاواس  هب  دیاب  میتسه و  یتینما  تاماقم  زا  ام  هک  دندمآ  رفن  دنچ  غاب ، هچوک  مان  هب  مق ، ياه  هچوک زا  یکی 

؛ دندز نم  هب  یلصفم  کتک  مناج و  هب  دنتخیر  هک  مریگب ، هزاجا  مردپ  زا  دیاب  متفگ  .دوب  هشیمه  هک  دوب  نامه  مفرح  ماما ) تیب  ِرد 
هداتفا فرط  کی  شقرو  ره  هک  ار  میاه  باتک دندوب و  هدش  عمج  مرود  مدرم  مدـمآ ، شوه  هب  یتقو  .مدـش  شوهیب  هک  یتروص  هب 

(2) .متسد دنداد  دندرک و  عمج  دوب ،

زا يو ، يدازآ  نمـض  تسا و  هدـیاف  یب يو  رب  یـسایس  ياهراشف  ماما و  دـنمورب  دـنزرف  تشادزاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  كاواـس 
ادص رس و  نودب  دریگب و  همانرذگ  دناوت  یم دنتفگ  يو  هب  یتح  دراد و  یمرب تسد  یگشیمه  ياه  تمحازم اه و  تبقارم اه ، تراظن

، هتفر هتفر  عطق و  نازرابم  اب  يو  طاـبترا  راـک  نیا  اـب  هاـش ، تینما  ناـمزاس  روصت  ساـسا  رب  .دوش  نکاـس  فجن  رد  دورب و  ناریا  زا 
یم شوماخ  دـنا ، هدوب ضرتعم  ماما  دـنزرف  سبح  يارجام  هب  هک  يدارفا  نیا ، رب  نوزفا  .دوش  یم لـیطعت  مق  رد  شبنج  ربهر  هاـگیاپ 

زا كاواس  دنوش و 

ص221. یمالسا ،) بالقنا  عیاقو  حرش  اب  هارمه  ینیمخ  ماما  ياه  ینارنخس هعومجم  ، ) رثوک - 1
ص 8. ش 17 ، نارای ، دهاش  ص 9 ؛ باتفآ ، لیلد  - 2
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هدمآ ناریا  هب  يدادادخ ، یـشوهزیت  يزیر و  همانرب اب  دـمحا  هکنآ  زا  لفاغ  ددرگ ، یم رطاخ  هدوسآ  يدودـح  ات  نازرابم  تاکیرحت 
شومارف غاد  دـنک و  شالت  مدرم  اب  ماـیق  ربهر  طـباور  میکحت  هزوح و  رد  ماـما  داـی  ياـیحا  يارب  دـنامب و  رطخ  نوناـک  رد  اـت  تسا 

یتح لاعف و  ار  ردـپ  تیب  ماما ، راـگدای  .دراذـگب  يولهپ  میژر  نارازگراـک  لد  رب  ار  ماـما  هماـن  دادرخ 1342 و  هسامح 15  ندرک 
.تخاس هدنامرد  ار  كاواس  يو  هنادنمشوه  ياه  شالت درک و  رازگرب  هناخ  نیا  رد  ماما ، زا  لیلجت  سلجم  اراکشآ 

ررکم ياه  تشادزاب راضحا و  مدرم و  ددرت  زا  يریگولج  یتینما ، نارومأم  ندرامگ  اه و  نفلت لرتنک  دـیدش ، ياه  تبقارم دوجو  اب  »
رد ماـما  هیرهـش  روـما  میظنت  یهد و  ناـماس  زکرم  ماـما و  هب  دـقتعم  نازراـبم  طاـبترا  لـحم  لزنم  نیا  ماـما ، تیب  ناراکردـنا  تـسد

دیـس تسارف  تعاجـش و  ریبدـت ، مامتها ، نویدـم  همه  زا  شیپ  ماـما ، تضهن  خـیرات  رد  هتـسجرب  شقن  نیا  دوب و  هیملع  ياـه  هزوح
(1) «. دوب ینیمخ  دمحا 

، نطو زا  ماما  يرود  فالخرب  همانرب  نیا  يارجا  اریز  دـنک ؛ لیطعت  ار  بالط  نیب  ماما  هیرهـش  میـسقت  ات  درک  شالت  یلیخ  كاواس  »
رارقرب دـندرک ، یم تفایرد  اـی  میـسقت  ار  هیرهـش  هک  یناـیناحور  بـالط و  زین  ترـضح و  نآ  نادـلقم  نیب  يا  هدرتسگ ياـه  طاـبترا

تامادـقا نیا  اب  هک  دـندوب  شوخ  لد  يو ، تیب  هب  دـمآ  تفر و  ندرک  عونمم  مایق و  ربهر  لزنم  یـسرزاب  زا  سپ  نانآ  .تخاـس  یم
فقوت یلیطعت و  هب  دـنور  نیا  اهنت  هن  هک  داد  ناـشن  دـعب  ياـه  لاـس ياـه  شرازگ یلو  تسا ، هدـش  لـتخم  هیرهـش  تخادرپ  سیلپ ،

هک دز  رت  هدوهیب یمادقا  هب  تسد  كاواس  راب  نیا  .تسا  هتفای  مه  شیازفا  هدییارگن ،

صص 65 و 66. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
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نارازگراک ماما و  هب  یعرش  هوجو  ناگدننک  تخادرپ  مامت  تشادزاب  ییاسانش و  روتسد  هک  تروص  نیا  هب  تفای ، همادا  مه  اه  لاس
نینچ يارجا  يارب  هـکنیا  زا  لـفاغ  .دــش  غـالبا  روـشک  رــسارس  یتـینما  زکارم  هـب  یعرــش ، يـالکو  يریگتــسد  نآ و  يروآ  عـمج

(1) «. دنوش نادنز  هناور  تشادزاب و  مدرم  زا  يدایز  تیعمج  دیاب  یلمعلاروتسد 

نازرابم ماما و  نیب  لصو  هقلح 

نازرابم ماما و  نیب  لصو  هقلح 

هیلاع حوطس  تالیـصحت  ماما ، نانآ و  نیب  طابترا  داجیا  یبالقنا و  ياهورین  یهد  نامزاس  یگنهامه و  تیب ، تیوقت  نمـض  دمحا ، »
یضترم خیش  جاح  ماظع  تایآ  سرد  رد  لاس 1351 ، زا  داد و  همادا  ییابطابط  یناطلس  هللا  تیآ هلمج  زا  مق ، هزوح  ناداتـسا  دزن  ار 

(2) «. دش رضاح  یناجنز  يریبش  یسوم  دیس  جاح  يرئاح و 

ياه مایپ اه و  هیعالطا مامت  اهزور  نیا  رد  تفرگ و  هدهع  هب  ار  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  یفخم  تالیکـشت  روحم  لاس 1350 ، زا  وا 
(3) .تخاس یم رشتنم  لقتنم و  ناریا  هب  ار  ماما  ترضح 

: دیوگ یم نینچ  شا  یسایس یشزومآ و  ياه  تیلاعف هرابرد  يو 

یناجنز یسوم  ياقآ  ترضح  دزن  ار  جراخ  مدناوخ و  یناطلس  ياقآ  ینارکنل و  لضاف  دمحم  یقداص ، یحطبا ، نایاقآ  دزن  ار  حطس 
درک یم رازگرب  مق  رد  زور  ود  يا  هتفه يرهطم  دیهـش  مه  ار  ییاه  سرد .مردارب  موحرم  ماما و  دزن  مه  فجن  رد  و  يرئاح ، ياقآ  و 

تلود و هیلع  هیمالعا  ای  ماما  ياه  هیمالعا ندـناسر  رد  بالط  ریاـس  لـثم  مدوب ، مق  رد  هک  یتدـم  رد  .مدرک  یم تکرـش  مه  نم  هک 
رد یمشاه  ياقآ  شیپ  مدمآ  .میراد  ریثکت  لیاسو  هب  جایتحا  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  مک  مک ات  میدرک  یم شالت  مدرم  هب  قباس ، میژر 

ياقآ طسوت  وا  .نارهت 

صص 256 و 257. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  صص 80 و 81 ؛ نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
ص 71. ش 4 ، هزوح ، مایپ  هیرشن  رای ،» راگدای  قارف  ، » روپ مظاک  سابع  - 2
ص 73. ش 4 ، هزوح ، مایپ  هیرشن  رای ،» راگدای  قارف  ، » روپ مظاک  سابع  - 3
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راک لوغـشم  اجنآ  میدرک و  هراجا  نامیاهانـشآ  زا  یکی  لزنم  رد  ار  یقاـتا  ًـالبق  .درک  هیهت  ناـمیارب  یپکوتف  هاگتـسد  کـی  یلکوت ،
نامیاپ تسد و  هک  میدیرخ  مق  رد  ماما  لزنم  یکیدزن  رد  ار  یلزنم  .دش  گنت  نامیاج  درک و  ادـیپ  تعـسو  نامراک  مک  مک .میدـش 

(1) .درک زاب  ار 

ار ماما  ياه  هیمالعا اهنآ ، هلیـسو  هب  تشاد و  ریثکت  پیات و  هاگتـسد  لزنم ، ياه  قاتا زا  یکی  رد  .درک  جاودزا  مایا  نامه  رد  دمحا  »
دمحا یعاضر  ردام  هک  یمناخ  همطاف  هناخ  رد  روبزم  ياهراک  زا  یـشخب  .درک  یم عیزوت  ریثکت و  راتتـسا ، تیاعر  تقد و  تیاهن  اب 

.تفرگ (2) یم  تروص  دوب ،

هزوح و يالـضف  زا  يا  هدع يراکمه  اب  هک  دوب  يرثؤم  تالیکـشت  رادـم  روحم و  دـعب ، هب  يدیـشروخ  لاـس 1350  زا  وا  عقاو  رد  »
ماـمت ًاـبیرقت  .دنتـشاد  هدـهع  رب  فـلتخم  ياـه  تبـسانم هـب  ار  اـهراون  اـه و  هیعـالطا اـه ، هماـنربخ عـیزوت  ریثـکت و  راـک  نایوجـشناد 
نیمه زا  دـش ، یم رـشتنم  ناریا  رد  مق  هزوح  بالط  الـضف و  روشک و  لخاد  زرابم  نویناحور  ماـن  هب  هرود  نآ  رد  هک  ییاـه  هیمـالعا
لخاد زرابم  نایرج  روشک و  زا  جراخ  ینید  زرابم  ياه  هورگ يرکف  یبالقنا و  یتازرابم ، ياه  تیلاعف نایم  طابترا  داجیا  .دوب  زکرم 

رد یبیـسآ  نیرتمک  اب  نآ ، اـب  طـبترم  زراـبم  ناـیرج  دوجوم و  تالیکـشت  اـت  تشاد  يدـنمناوت  راـکتبا و  یـشوهزیت ، هب  زاـین  ناریا 
(3) «. دوب ینیمخ  دمحا  دیس  رد  اه  یگژیو نیا  هک  دناسرب  ماجنا  هب  ار  دوخ  فیاظو  طیارش ، نیرت  ینارحب

رگید یترجاهم 

رگید یترجاهم 

هب ترجه  ادخ ، هناخ  ترایز  زاجح و  هب  رفـس  درک : كرت  مهم  يدصاقم  يوس  هب  ار  ناریا  يدیـشروخ ، لاس 1352  رد  دمحا  دیس 
تابتع تایز  قارع و 

ص 8. ش 17 ، نارای ، دهاش  - 1
ص 56. ینیمخ ،) دمحا  دیس  جاح  فصو  رد  نارای  تارطاخ  هعومجم  ، ) لد هنیجنگ  - 2

ص 575. ج 3 ، اهدادیور ، اهزور و  - 3

( هر  ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comتیصخش و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13159/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13159/AKS BARNAMEH/#content_note_23_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13159/AKS BARNAMEH/#content_note_23_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:24

ناریا یعامتجا  یسایس  عاضوا  اه و  تیلاعف  شرازگ  هئارا  هداوناخ و  ياضعا  رگید  ردپ و  اب  رادید  ارماس ، نیمظاک و  البرک ، فجن ،
ماما درک و  فیلکت  بسک  حرطم و  ردـپ  اب  ار  نازرابم  اب  طابترا  یملع و  سورد  اه ، هزوح زا  ینوگانوگ  لئاسم  وا  .بالقنا  ربهر  هب 

نایعیـش لئاسم  یبایزرا  هب  تشاد و  تکرباب  يرادید  ردص  یـسوم  ماما  اب  زین  نانبل  رد  .تفگ  هدـنیآ  ياه  لاس ياه  تیرومأم زا  مه 
تشاذگ و ثحب  هب  ار  ناماس  نآ  رد  ماما  تضهن  فادها و  يریگیپ  نازرابم ، رگید  نارمچ و  دیهش  اب  دروخرب  رد  تخادرپ و  نانبل 

(1) .دید یماظن  شزومآ  نارمچ  دیهش  یماظن  هاگیاپ  رد  هاتوک  یتدم 

، ضایا وبا  داهجوبا و  لثم  اه  تیصخش  یخرب  اب  درک و  رارقرب  طابترا  مه  ینیطـسلف  یکیرچ  ياه  هورگ اب  رفـس  نیا  رد  دمحا  دیـس  »
رادـید دـندمآ ، یم  رامـش  هب  یهجوم  دارفا  اه  ینیطـسلف  نایم  اهزور  نآ  رد  دـندوب و  طبترم  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  اـب  هک 

(2) «. تشاد

: دیوگ یم هراب  نیا  رد  ییابطابط  همطاف  شرسمه  .تفرگ  تروص  شا  هداوناخ قافتا  هب  دمحا  ياهرفس  نیا 

زا تساوخ  یم درک و  یم ثحب  رایـسب  بـالقنا  هراـبرد  ردـص ، یـسوم  ماـما  نم ، ییاد  اـب  اـقآ  دـمحا  میدوـب ، ناـنبل  رد  هک  یعقوـم 
نانبل بونج  رد  یگنج  قطانم  هب  ار  وا  تساوخ  نارمچ  یفطـصم  رتکد  زا  لیلد ، نیمه  هب  .دـنک  هدافتـسا  اجنآ  نازراـبم  ياـه  هبرجت

(3) .درک مهارف  نیمزرس  نآ  زرابم  ناربهر  زا  يرایسب  اب  ار  شتاقالم  تابجوم  یمزر ، ياه  شزومآ زا  ریغ  درک و  نینچ  مه  وا  .دربب 

رظن زا  ماما ، راگدای  رفس  نیموس  يریگیپ  .تشگزاب  ناریا  هب  درب و  نایاپ  هب  ار  اهرفس  نیا  يدیـشروخ ، لاس 1352  رخاوا  رد  دمحا  »
میژر یتینما  نارومأم 

صص 84 و 85. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
ص 259. تلم ، ناگربخ  ص 14 ؛ بیرغ ، يانشآ  تخب ، کین  میحر  - 2

ص 69. نارای ، دهاش  - 3
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(1) «. تسا هدوب  هجیتن  یب كاواس  ياه  بیقعت اه و  تبقارم نیا  ماما ، دنزرف  ياه  تسارف لباقم  رد  یلو  دوبن ، رود  يولهپ 

لفحم نوچمه  یمالـسا ، تضهن  نالاعف  زرابم و  ياهورین  ياه  هسلج رد  یـسایس ، ياهرفـس  نیا  زا  تشگزاـب  زا  سپ  دـمحا ، دـیس 
روضح نارهت  زرابم  یبهذم و  ياه  تئیه نارهت و  یبالقنا  ناظعاو  عمجم  يدیعـس ، اضردـمحم  دیـس  هللا  تیآ  دیهـش  هناخ  یـسایس 

.تفای

نماان و ناریا  رد  دمحا  تماقا  همادا  يارب  طیارـش  دـندوب ، طابترا  رد  دـمحا  دیـس  اب  هک  یبالقنا  نایناحور  یخرب  يریگتـسد  یپ  رد 
.دورب ناتسکاپ  هب  تفرگ  میمصت  ور ، نیازا  .دش  هتفشآ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يو 

طـسوت دـش و  ریگتـسد  نایبالقنا ) اـب  طاـبترا  اـه و  هیمـالعا ریثکت  رد  دـمحا  دیـس  راـکمه   ) اـه ینیئوخ يوسوم  دـمحم  دیـس  ياـقآ 
.منک كرت  ار  ناریا  رتدوز  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  ناشرسمه 

هک يا  هتفه  ود  نیا  .ناتسکاپ  ناریا و  زرم  دمآ  متفرگ ، سامت  يرظتنم  دمحم  دیهش  اب  هلـصافالب  ناتـسکاپ و  متفر  زور  هدزناپ  تدم 
(2) .مدرک بسک  ییاه  هبرجت  مدوب ، ناتسکاپ  رد 

اه و تشادزاـب هار  زا  دـید  هک  كاواـس   (3) .دـناسرب ناتـسکاپ  ناناملـسم  تسد  هب  ار  ییاه  هیمالعا دـش  قفوم  دـمحا  رفـس ، نیا  رد 
تفرگ میمـصت  دهد ، شهاک  دنک و  راهم  ار  شنارای  دـمحا و  دیـس  یتازرابم  یـسایس و  ياه  تیلاعف  دـناوت  یمن  هژیو  ياه  تبقارم

هب ار  يو  دندوب  ددصرد  كاواس ، هب  هتـسباو  یتینما  ياهورین  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  .دزیرب  هشقن  ماما ، راگدای  ندرک  ماندب  يارب 
یلزنم

.88 صص 86 _  نامیا ، هلیبق  رجاهم  کن : كاواس  دانسا  هرابرد  - 1
صص 8 و 9. نارای ، دهاش  - 2

.لد هنیجنگ  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  - 3
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هـشقن نیا  وا  طسوت  كاواس  دوب  انب  هک  یـصخش  نآ  هناتخبـشوخ  .دـنریگب  سکع  یفنم  هقباس  اب  ینز  اب  هارمه  اـجنآ  رد  دـناشکب و 
دناسر و یم  دمحا  دیـس  یهاگآ  هب  هنایفخم  ار  ارجام  دوب ، لئاق  شدـنزرف  ماما و  يارب  هک  یمارتحا  هب  رظن  دراذـگب ، ارجا  هب  ار  موش 

(1) .دوش یم  بآرب  شقن  میژر  هسیسد 

فجن زا  هک  ار  ییاه  هیمالعا  درک و  رارقرب  طابترا  يربهر ، مظعم  ماقم  يا ، هنماخ هللا  تیآ  ترضح  اب  دمحا  دیس  جاح  مایا ، نیا  رد 
تفرگ میمصت  دمحا  دیس  جاح  راب  کی  .داتـسرف  یم  ناشیا  يارب  درک و  یم  یفاحـص  ار  نآ  يزاساج و  باتک  دلج  يال  دمآ ، یم 

يارب .داد  یمن  ار  نآ  پاچ  هزاجا  يولهپ  میژر  .دـنک  رـشتنم  ار  دـمحا  لآ  لالج  ملق  هب  نارکفنـشور ، تنایخ  تمدـخ و  رد  باتک 
یتح تفرگ و  سامت  يا  هنماخ  هللا  تیآ  اب  درادن ، یلکـشم  ینید  ياه  شزرا  رظن  زا  یگنهرف  شالت  نیا  دبای  نانیمطا  دـمحا  هکنیا 

(2) .داد رارق  دوخ  ياه  تیلاعف  نایرج  رد  ار  زرابم  ملاع  نآ  تفر و  ناشیا  رادید  هب  دهشم  رد 

قارع تابتع  هب  رفس  نیمراهچ 

قارع تابتع  هب  رفس  نیمراهچ 

تسا و هتفای  شرتسگ  یبالقنا  ياـهورین  هیملع و  ياـه  هزوح  اـب  بـالقنا  يربهر  هطبار  عقوم  نیا  رد  .تسا  هدیـسر  ارف  لاس 1356  »
ماما و دهاجم  دنزرف  تمه  هب  روشک ، حطس  رد  ماما  تضهن  اب  نازرابم  نایناحور و  طابترا  هکبـش  .دراد  يا  هتـسیاش بولطم و  عضو 

ارف مق  هزوح  هتسجرب  ناداتسا  رـضحم  زا  ار  لوصا  هقف و  جراخ و  سرد  دمحا  دیـس  .تسا  هدش  میظنت  بالقنا  يربهر  راکادف  نارای 
خساپ دنک و  لیمکت  ار  دوخ  تالیصحت  فجن  رد  دراد ، ترورض  هتفرگ و 

ش راهب 1377 ، دادرخ ، همانلصف 15  ماما ،» راگدای  زا  هدشن  رشتنم  یتارطاخ  « ؛ ص 223 یلسوت ، هللا  تیآ  تارطاخ  لد ، هنیجنگ  - 1
صص 70 و 71. ، 18

صص 4 و 9. نارای ، دهاش  - 2
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یمالـسا و بالقنا  یناـهج  داـعبا  .دـنک  تفاـیرد  رهـش  نیا  هزوح  ناـگرزب  رگید  ماـما و  زا  اـجنآ ، رد  ار  دوخ  یملع  ياـه  شـسرپ 
دیس نامزر  مه  ناریا ، لخاد  رد  .درک  يرکف  زین  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تسا و  حرطم  زین  اه  نیمزرـس  رگید  هب  تضهن  ذوفن  شرتسگ و 

هژیو و طیارـش  نیمه  لـیلد  هب  .دـنرب  یم  رـس  هب  دـیعبت  سبح و  تشادزاـب ، رد  اـی  دنتـسین  رود  كاواـس  ياـه  تراـظن  زا  اـی  دـمحا 
، هداوناخ هب  نتسویپ  فده  اب  فجن و  رد  تماقا  دصق  هب  ار  ناریا  ماما ، راگدای  دوب ، هدرک  داجیا  یتینما  ياه  هاگتـسد  هک  ییاهانگنت 

(1) «. دش رضاح  فجن  ریهاشم  رگید  راوگرزب و  دلاو  جراخ  سرد  رد  درک و  كرت 

شردارب هارمه  فجن ، هب  دورو  هیلوا  ياه  ام ه نامه  رد  .تفرگ  تروص  يو  نادنزرف  رـسمه و  هارمه  هب  و  ریت 1356 ، رد  رفس  نیا  »
اب لبق  راب  دننام  دمآ و  توریب  هب  سپـس  قشمد و  هب  ادتبا  .دش  جراخ  قارع  زا  هرمع  جح  ماجنا  دصق  هب  ینیمخ  یفطـصم  دیـس  جاح 

مهم ياه  مادقا  نانآ و  راوشد  عاضوا  نایعیـش و  قح  رب  تازرابم  زا  ییاهوگو  تفگ یط  نارمچ  رتکد  .تشاد  رادید  نارمچ  دـیهش 
هدز گنج  عضو  کیدزن  زا  ات  درب  نانبل  بونج  هب  ار  دمحا  دیـس  داد و  هئارا  یـشرازگ  لَمَا »  » یکیرچ نامزاس  ردص و  یـسوم  ماما 

(2) «. دوب هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  رایسب  وا  هک  دنیبب  ار  اه 

نارکفمه زا  یهورگ  اب  دمحا  دیـس  جاح  تارکاذم  زا  قارع  رد  كاواس  هدـنیامن  .دنتـشگزاب  قارع  هب  يو  ردارب  یفطـصم و  دیـس  »
دمحا دیس  جاح  یصوصخ  تاراهظا  هب  دنس ، نیا  زا  یشخب  رد  .تسا  هدرک  لاسرا  نارهت  هب  هدرک و  هیهت  یـشرازگ  فجن  رد  دوخ 

: تسا هدش  هتفگ  وا  لوق  زا  هراشا و 

صص 265 و 266. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  ص 71 ؛ ش 4 ، هزوح ، مایپ  - 1
يانشآ « ؛ ص 326 نارمچ ،) رتکد  دیهش  ، ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  ص 392 ؛ کیرات ، يایاوز  یسراف ، نیدلا  لالج  - 2

ص 14. باتفآ ، راگدای  همان  هژیو  بیرغ ،»
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ناریا زا  ندش ، راتفرگ  زا  لبق  هتـسناوت  هکنیا  زا  یکیرچ ، ياه  هورگ  اب  يو  طباور  ندـش  شاف  زا  یتحاران  زاربا  نمـض  دـمحا  دـیس 
(1) «. درک یم  يدنسرخ  راهظا  دوش ، جراخ 

دمحا دیـس  شردارب  يارب  فرـشا ، فـجن  رد  ینیمخ  یفطـصم  دیـس  هللا  تـیآ  تداهــش  يدیــشروخ ، لاـس 1356  ناــبآ  لوا  رد  »
هدرتسگ ياه  شزیخ  رگزاغآ  دوب و  یهلا  هیفخ  فاطلا  زا  ینیمخ  ماما  شیامرف  هب  هک  ریطخ  يالتبا  نیا  .دوب  راوگان  رایسب  يا  هعیاض

رد ینیمخ  ماما  رتفد  تیب و  رادـمان  رـسفم  هنازرف و  هیقف  نیا  تداهـش  زا  دـعب  تضهن  نتفرگ  جوا  اب  دـش ، ناریا  رـسارس  رد  یـسایس 
هب مق ، رد  ماما  لزنم  تیریدـم  اه و  طابترا  یهد  ناماس  رد  دـمحا  دیـس  جاح  دنمـشزرا  ياه  هبرجت  زا  يدـنم  هرهب اب  فرـشا ، فجن 
زاس تشونرـس مایا  نآ  رد  دمحا  .دش  لیدبت  نآ  يربهر  تضهن و  یطابترا  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  يارب  نئمطم  ینوناک  هب  تعرس 

فجن رد  ماما  راگدای  ياه  تیلاعف  اه و  سامت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـنک  رپ  ردـپ  رانک  رد  ار  شردارب  رمثرپ  دوجو  ـألخ  تسناوت 
، اهنیا رب  هوالع  .تشاد  رارق  دادغب  رد  يولهپ  میژر  ترافس  یتینما  نارومأم  كاواس و  یگـشیمه  ياه  لرتنک  یـسایس و  راشف  تحت 

(2) «. دوب هدرامگ  ماما  راگدای  تاطابترا  لرتنک  يارب  هژیو  ینارومأم  ناریا ، كاواس  يراکمه  اب  قارع  تینما  نامزاس 

سیراپ يوس  هب 

سیراپ يوس  هب 

.دندرک یتشآ  مه  اب  هریزجلا  سنارفنک  رد  دنتشاد ، فالتخا  مه  اب  یسایس  يزرم و  لئاسم  یخرب  رس  رب  هک  قارع  ناریا و  میژر  ود  »
لحم داد و  رارق  دیدش  ییانگنت  رد  ار  ماما  دوب ، مکاح  قارع  رب  هک  ثعب  بزح  نیا ، زا  دعب 

ص 495. ج 3 ، یمالسا ، بالقنا  رامشزور  - 1
صص 103 و 104. نامیا ، هلیبق  رجاهم  ص 90 ؛ ج 1 ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  - 2
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هد خیرات  رد  ماما  ور ، نیازا  .دندادن  دورو  هزاجا  ماما  نارای  نیرت  کیدزن  هب  دش و  هرـصاحم  رهم 1357  رد  بالقنا ، ربهر  تنوکس 
هب یعناوم  روشک  نیا  تلود  نوچ  دـندرک و  تمیزع  تیوک  يوس  هب  رگید  رفن  دـنچ  دـمحا و  دیـس  جاح  قافتا  هب  لاس ، نیمه  رهم 

راگدای حبـص ، زامن  زا  دعب  .دـننک  رایتخا  تماقا  تقوم  روط  هب  هرـصب  رد  دـندرگرب و  قارع  هب  دـندش  ریزگان  نارفاسم  دروآ ، دوجو 
رگید دننادرگرب ، ار  ام  هیروس  زرم  رد  رگا  درک  ضرع  دمحا  دیس  .میور  یم  هیروس  هب  دنتفگ  ناشیا  .دش  ایوج  ردپ  میمـصت  زا  ماما 

اب دادغب ، رد  هزور  کی  فقوت  زا  سپ  نانآ  دنتفریذپ و  ناشیا  هک  درک  داهنشیپ  ماما  هب  ار  هسنارف  روشک  و  میرادن ، نتفر  يارب  ییاج 
؛ مدرک باختنا  ار  سیراپ  دمحا  تروشم  اب  تیوک ، زا  مندنادرگرب  زا  سپ  تسا : هدش  روآدای  ماما  .دـندش  سیراپ  مزاع  ییامیپاوه 

(1) «. دوب ندادن  هار  لامتحا  یمالسا  ياهروشک  رد  اریز 

تیآ هب  ار  سیراپ  هب  ماما  دورو  ینفلت  سامت  یط  دمحا ، دیـس  جاح  دندیـسر ، سیراپ  هب  ناهارمه  بالقنا و  ربهر  هکنیا  ضحم  هب  »
رگید دوب و  ناشیا  هارمه  دـمحا  دیـس  اهنت  ماما ، هداوناـخ  عمج  زا  رفـس ، نیا  رد  .داد  عـالطا  تشاد ، تماـقا  مق  رد  هک  هدیدنـسپ  هللا 

(2) «. دندرب یم  رس  هب  فجن  رد  ربهر  تیب  ياضعا 

طابترا يارب  درف  نیرت  نئمطم  دنتفای و  رارقتسا  تشاد ، رارق  رهـش  نیا  هموح  رد  هک  وتاشول  لفون  هدکهد  نآ ، زا  سپ  سیراپ و  رد  »
وا .دوب  ناشیا  شود  رب  بالقنا ، نوناک  روما  هب  نداد  ناماس  ِراب  نیرتشیب  دوب و  ینیمخ  دـمحا  دیـس  مواقم ، ناـیناحور  نازراـبم و  اـب 

دیلپ ياه  هزیگنا  مایق ، ربهر  اب  رادید  رد  دهدن  هزاجا  دنک و  ییاسانش  یبوخ  هب  ار  يذوفن  ياه  نایرج  یسایس و  ياه  هورگ  دیـشوک 
.دنریگ یپ ار  دوخ 

اب ماگمه  کـن : 94_96 ؛ صص ج 1 ، باتفآ ، ياپ  هب  اـپ  کـن : و 164 ؛ صص 163  دیـشروخ ، تحایـس  هراوز ، یلگ  اضرمالغ  - 1
.112 صص 105 _  دیشروخ ،

ص 229. ج 6 ،  یمالسا ، بالقنا  رامشزور  - 2
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هبحاصم اه و  مایپ  قیقد  همجرت  یتاعوبطم ، ياه  هبحاـصم  يرازگرب  وتاـشول و  لـفون  رد  ماـما  رتفد  تیب و  روما  میظنت  يارب  نینچمه 
هک تفای  تدش  يدـح  هب  اجنآ ، رد  دـمحا  دیـس  ياه  شالت  مکارت  .درک  يزیر  همانرب ماما ، ياه  هشیدـنا  فیرحت  زا  يریگولج  اه ،

نودـب یتاذ ، تسارف  یلبق و  ياه  هبرجت  زا  هدافتـسا  اب  وا  .تفرگ  رارق  يرامیب  رتسب  رد  راـب  نیدـنچ  درک و  دـیدهت  ار  يو  یتمـالس 
(1) «. داد ناماس  ار  ماما  زا  تظافح  ياه  شور  نیرت  نئمطم دنک ، داجیا  یعنام  ماما  اب  مدرم  طابترا  ریسم  رد  هکنآ 

.277 ص 275 _  ج 2 ، تلم ، ناگربخ  کن : - 1
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بالقنا يزوریپ  زا  سپ  موس : لصف 

هراشا

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

بالقنا ياروش  تاسلج  رد  روضح 

ینیطسلف نازرابم  اب  یماگمه 

اکیرما یسوساج  هنال  لاغشا  يارجام  رد 

ردص ینب  لزع  یگنوگچ 

سدقم عافد 

يرظتنم هللا  تیآ  يرانکرب 

دمحا دیس  شقن  یمالسا و  يروهمج  بزح  موس و  طخ  عوضوم 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دامتعا  دروم  نیما و  رواشم 

ینارون ياه  همان 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تلحر  زا  دعب  رصع  رد 

بالقنا ياروش  تاسلج  رد  روضح 

بالقنا ياروش  تاسلج  رد  روضح 

هب دـیعبت  يرود و  اه  لاس  زا  سپ  ینیمخ  ماـما  درک و  عولط  برغ  زا  یمالـسا  بـالقنا  يدیـشروخ ، نمهب 1357  رد 12  ماجنارس  »
هب هاگدورف ، نلاس  رد  یبالقنا  ياه  هورگ  ناگدنیامن  اب  هاتوک  يرادید  زا  دعب  شزیزع ، دنزرف  هارمه  هب  ماما  .تشگزاب  ناریا  روشک 

فیرـشت هافر  هسردـم  هب  شردـق  نارگ  راگدای  هارمه  هب  بالقنا  ربهر  سپـس  .درک  داریا  ار  دوخ  یخیراـت  قطن  تفر و  ارهز  تشهب 
رد مالـسا  تما  تیاده  نوناک  اه و  هئطوت  يزاس  یثنخ نوناک  يولع  هافر و  هسردـم  ود  .دـنک  تیادـه  ار  بالقنا  اجنآ  زا  ات  دـندرب 

هدـهع رب  سیراپ ، فجن و  مق ، رد  ماما  تیب  رتفد و  نوچمه  نوناک ، نیا  روما  میظنت  دوب و  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  اب  ییوراـیور 
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(1) «. دوب دمحا  دیس  جاح 

ینعی تقوم ، تلود  سیئر  عقوم  نآ  رد  .درک  یم  تکرش  نآ  تاسلج  رد  یهاگ  اما  دوبن ، بالقنا  ياروش  یمسر  وضع  دمحا  دیس  »
داد یم  شوگ  ار  اه  نخس  ناوارف ، تبحم  رظن و  تعسو  اب  ماما  راگدای  تشاد و  رظن  فالتخا  بالقنا  ياروش  زا  یضعب  اب  ناگرزاب 

(2) «. دریگب جوا  تافالتخا  داد  یمن  هزاجا  هیوسود ، طابترا  نیا  رد  داد و  یم  لاقتنا  ماما  هب  ار  دارفا  ياه  هاگدید  مه  وا  و 

ینیطسلف نازرابم  اب  یماگمه 

ینیطسلف نازرابم  اب  یماگمه 

صص 280 و 281. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  صص 187 و 189 ؛ دیشروخ ، تحایس  کن : - 1
ص 13. نارای ، دهاش  یلیبدرا ،» يوسوم  هللا  تیآ  تارطاخ  : » کن - 2
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ای خاک  نابایخ   ) لیئارسا قباس  ترافـس  نامتخاس  يالاب  رب  نیطـسلف  ترافـس  يولبات  نارهت ، رد  ینیطـسلف  تئیه  روضح  اب  نامز  مه »
يارب ینیمخ ، دمحا  دیس  مسارم  نیا  رد  .دش  حاتتفا  لحم  نیا  رد  مه  نیطسلف  شخب  يدازآ ههبج  رتفد  دش و  بصن  ینونک ) نیطسلف 

ادخ دیما  هب  میهد و  یم  همادا  دوخ  تازرابم  هب  یمالسا  ياه  نیمزرس  مامت  يدازآ  ات  هک  درک  دیکأت  نآ  یط  ینارنخس و  نارـضاح 
(1) «. تفرگ تروص  نمهب 1357  رد 30  همانرب  نیا  .میروآ  یم  رد  زازتها  هب  ار  نیطسلف  مچرپ 

اکیرما یسوساج  هنال  لاغشا  يارجام  رد 

اکیرما یسوساج  هنال  لاغشا  يارجام  رد 

يزوریپ زا  سپ  لاس  نیتسخن  رد  هک  دوب  یعیاقو  نیرت  مهم زا  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  طـسوت  یـسوساج  هنـال  لاغـشا  »
دروم دش و  اکیرما  ترافس  یلاغشا  هطوحم  دراو  نایوجشناد  توعد  هب  نابآ 1358  رد 14  ینعی  دعب ، زور  .داد  خر  یمالسا  بالقنا 
هطبار ماما و  تروشم  فرط  تشذـگ ، یم  ارجاـم  نیا  زاـغآ  زا  هک  زور  مامت 444  رد  وا  .تفرگ  رارق  نارـضاح  زیگناروش  لابقتـسا 
ندرک مهارف  طابترا و  نیا  رد  نالوئـسم  هب  ماما  ياه  مایپ  لاقتنا  رب  هوالع  يو  .دوب  ماظن  نالوئـسم  بـالقنا و  ياروشو  يربهر  نیما 

هبحاصم نیدنچ  یط  یـسایس ، لئاسم  رد  رظن  بحاص  ناونع  هب  مهم ، دادخر  نیا  تایئزج  زا  ماما  عالطا  يارب  اه  شور  نیرت  نئمطم
تکرح دندوب  ددص  رد  هک  ار  اه  لاربیل  ياه  شالت  دیشوک  وا  .درک  دیکأت  نایوجشناد  مادقا  زا  هبناج  همه  تیامح  موزل  رب  یمومع 

(2) «. دنک یثنخ  دنهد ، هولج  كوکشم  شودخم و  ار  نایوجشناد  یبالقنا 

(3) .دوتس ار  نایوجشناد  یبالقنا  لمع  درک و  تاقالم  اه  ناگورگ  اب  تفر و  یسوساج  هنال  هب  راب  نیدنچ  ارجام ، نیا  دییأت  يارب 

ص 425. ج 3 ، بالقنا ،) عیاقو  حرش  اب  هارمه  ینیمخ  ماما  ياه  ینارنخس  هعومجم   ) رثوک - 1
صص 151 و 158. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 2

ص 28. نارای ، دهاش  - 3
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ردص ینب  لزع  یگنوگچ 

ردص ینب  لزع  یگنوگچ 

ردپ زا  دـمحا  دیـس  جاح  دادـن و  يأر  يو  هب  ماما  ردـص ، ینب هب  تیرثکا  يأر  صاصتخا  يروهمج و  تسایر  تاباختنا  يارجام  رد 
لزنم هب  یتسرد  هب  ار  بالقنا  راـب  دـناوت  یمن  داد  یم  لاـمتحا  هتخانـش و  ار  يو  تناـیخ  يدـح  اـت  و  دوب ، هجوتم  اریز  درک ؛ يوریپ 

درک یم  دیکأت  تشاد ، ینوخرپ  لد  يو  زا  ناشیا  هکنیا  اب  یلو  تفگ ، یم  ردص  ینب ياه  يراگزاسان  زا  دمحا  دیـس  اهراب  .دـناسرب 
درک ضرع  ماما  هب  دـمحا  نیا ، دوجو  اـب  .دـهد  ناـشن  لـمعلا  سکع وا  ياـهراک  هب  تبـسن  دـیابن  تسا ، نم  هب  هتـسباو  دـمحا  نوچ 

ددصرد دهد و  یم  رارق  مجاهت  دروم  ار  یبهذم  نمؤم و  ياهورین  دـنک و  داجیا  فالتخا  شترا  هاپـس و  نیب  دـهاوخ  یم  ردـص  ینب
تـسد هب  هحلـسا  اوق  لک  یهدنامرف  تمـس  رد  دهد  یمن  هزاجا  دنک و  ماغدا  اه  يرتنالک  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  هتیمک  تسا ،

، اه بش  زا  یکی  رد  .مریگ  یم  میمـصت  عقوم  هب  مناد و  یم  مه  نم  ار  لئاسم  نیا  دومرف : دـمحا  باوج  رد  ماما  .دـسرب  ناگدـنمزر 
یتشهب رتکد  نایاقآ  تروشم  اب  دمحا  دیس  هک  دوش  لزع  اوق  لک  یهدنامرف  زا  دیاب  ردص  ینب  دندرک  دزـشوگ  دمحا  هب  باطخ  ماما 

راب کی  .درک  اضما  هعلاطم و  ماما  ار  نتم  دعب  .دـنتفریذپ  هک  دـناوخ  نانآ  يارب  تشاگن و  ار  يو  لزع  نامرف  یناجنـسفر  یمـشاه  و 
دمحا دیـس  جاح  دنیامرفب  لوبق  ات  تساوخ  ماما  زا  يا  همان رد  متـسه ، يربهر  عیطم  دـنک  مالعا  يزاسرهاظ و  هکنیا  يارب  ردـص  ینب

(1) .درک تفلاخم  تدش  هب  داهنشیپ  نیا  اب  ماما  هک  دوش  ریزو  تسخن 

درک و یم  راکفا  شجنـس  دوخ  هدنیآ  هرابرد  ردص  ینب تسا ، هدش  روآدای  ینارامج  ماما  يدهم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  »
جاح نم و  ییاج  رد  هک  بش  کی  .تسا  هدیدرگ  کیدزن  يربهر  هب  اه  شجنس  نیا  رد  هک  دوب  نیب  شوخ

صص 103 و 108. باتفآ ، لیلد  1361 ؛ / 2 / 8 تاعالطا ، همانزور  ینیمخ ،» دمحا  دیس  جاح  اب  هبحاصم  - » 1
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نکن لاـیخ  تفگ  دز و  ردـص  ینب تشپ  رب  ار  شتـسد  دـمحا  دیـس  میدوب ، هتفر  یکرتـشم  تسود  لزنم  هب  ردـص ، ینب اـقآ و  دـمحا 
هک یهار  نیا  .روخن  ار  اـهنآ  بیرف  دـنیوگ ؛ یم  ار  تیعقاو  دـننز و  یم  تسار  فرح  وت  هب  راـکفا ، شجنـس  دـنور  یم  هک  ییاـهنیا 
هک دیـشکن  یلوط  .دندرک  یم  ردـص  ینب هب  نیقفانم  هک  تسا  یتائاقلا  راکفا ، شجنـس  عوضوم  نیا  .تسین  تسرد  يا ، هتفرگ  شیپ 
(1) «. تخیرگ ناریا  زا  هنانز  سابل  اب  دنک و  یگدنز  اراکشآ  ناریا  رد  تسناوتن  یتح  دیدرگ و  لزع  يروهمج  تسایر  زا  ردص  ینب

سدقم عافد 

سدقم عافد 

تشه زا  سپ  دیدرگ و  زاغآ  ناریا  هیلع  قارع ، رب  مکاح  یثعب  میژر  طسوت  يدیشروخ ، لاس 1359  رویرهش  زا 31  یلیمحت  گنج  »
میمصت زا  دوخ ، هک  ماما  خروم 29/4/1367  مایپ  اب  هدـنمزر ، ياهورین  نیرفآراختفا  تاحوتف  ناشخرد و  ياه  ینیرفآ  هسامح  لاس ،

«. تفریذپ نایاپ  تسا ، هنامیکح  ياه  يریگ 

هاگدـید يروآ  عمج  اـه ، ههبج  رد  نمـشد  ياوق  يدوخ و  ياـهورین  عضو  نیرخآ  زا  هنازور  قیقد  تاـعالطا  بسک  ناـیم ، نیا  رد  »
نیا ندـناسر  یللملا و  نیب  عماجم  اـه و  تلود  عضاوم  زا  اـه  شرازگ  نیرخآ  يدـنب  عمج  گـنج و  هراـبرد  اـه  هورگ  دارفا و  ياـه 

نئمطم و ییاه  شور  اب  دوخ و  یلاع  تیریدم  اب  اقآ  دمحا  جاح  هک  دوب  ییاه  تیلوئـسم  هلمج  زا  اوق ، لک  یهدـنامرف  هب  تاعالطا 
عافد یلاع  ياروش  اب  رمتسم  طابترا  .درک  یم  افیا  هجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  ماما ، ترـضح  رتفد  رد  نیما ، نادراک و  يدارفا  زا  هدافتـسا 
دروم رد  مه  دمحا  دیس  دوخ  .دوب  سدقم  عافد  نارود  رد  ناشیا  فیاظو  رگید  زا  اروش ، تاسلج  رد  تکرش  یماظن و  ناهدنامرف  و 

يو دنام ، یم  یقاب  هدشن  لح  تالکشم  یخرب  نوچ  دوب و  اشگهار  رایسب  هک  تشاد  ییاه  لیلحت  گنج 

ص 28. نارای ، دهاش  - 1
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.دیناسر یم  ماما  راضحتسا  هب  درک و  یم  یسررب  تقد  هب  ار  لئاسم  دیدرگ و  یم  لمع  دراو 

نیرت مهم  هک   (1) تفای یم  روضح  اوق  هس  ياسؤر  ياه  تسـشن  رد  زین  ماظن و  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تاسلج  رد  دمحا ، دیس 
شوخ يدرف  ناونع  هب  اقآ  دـمحا  جاح  يا ، هنماخ هللا  تیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  شیامرف  هب  تاـسلج  نیا  رد  .دوب  تاـسلج 
هجیتـن هب  هسلج و  ياـه  ثحب ندرب  شیپ  رد  داد و  یم  هئارا  يا  هتخپ ياـهرظن  دوب و  رثؤـم  رایـسب  ًاـفاصنا  هبرجت ، اـب  شوهاـب و  رکف ،

(2) «. تشاد ییازسب  ریثأت  تارکاذم  ندیسر 

يرظتنم هللا  تیآ  يرانکرب 

يرظتنم هللا  تیآ  يرانکرب 

دندرک یم  روصت  شدوخ  یتح  يرظتنم و  نایفارطا  هک  تسا  نیا  اقآ  دـمحا  ياه  تیمولظم  زا  یکی  يرظتنم ، هللا  تیآ  يارجاـم  رد 
نآ يوپاکت  رد  ماما  راگدای  هک  یلاحرد  دراد ، تکراـشم  نآ  رد  مه  اـقآ  دـمحا  هک  تسا  يا  هشقن يرظتنم  هیلع  ماـما  يریگ  عضوم

ماما اه  تاقالم  نآ  رد  هک  دروآ  ماما  تمدخ  هب  ار  يرظتنم  مه  راب  ود  یکی  .دوش  لصاح  یقارتفا  ماما  ناشیا و  نیب  دراذگن  هک  دوب 
یتسرد هب  ار  ناشراک  اهنآ  ات  دـنکن  تلاخد  اه  هاگداد  لئاسم  رد  دـهد و  همادا  ار  ثحب  سرد و  هک  تساوخ  يرظتنم  زا  ینتورف  اـب 

يرظن قافتا  دیـشوک  یلیخ  دمحا  دیـس  .دومن  مه  يریگ  عضوم هکلب  دادـن ، شوگ  ماما  ياه  شیامرف  هب  اهنت  هن  وا  هک  دـنهد ؛ ماجنا 
يزاسوج يرظتنم و  دوخ  یفنم  ياه  يریگ عضوم هک  دـسرب ، ساسح  ياهاج  هب  راک  دراذـگن  دروآ و  دوجو  هب  يرظتنم  ماما و  نایم 

(3) «. دروآ دوجو  هب  ار  ارجام  نآ  وا  نایماح  ياه 

صص 292 و 293. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  ییاضر ؛ نسحم  اب  هبحاصم  لد ، هنیجنگ  صص 192 و 193 ؛ نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
صص 5 و 6. ش 17 ، نارای ، دهاش  بالقنا ،» مظعم  ربهر  اب  دونش  تفگ و  رد  ماما  راگدای  یسایس  كولس  - » 2

ص 29. ش 17 ، نارای ، دهاش  بالقنا ،» مظعم  ربهر  اب  دونش  تفگ و  رد  ماما  راگدای  یسایس  كولس  - » 3
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اپ تشاد ، يرظتنم  هب  تبسن  هک  ییاه  ینیب  شوخ  فالخرب  درک و  یم  تکرح  ماما  رـس  تشپ  اقآ ، دمحا  اهدادیور ، همه  رد  ًالوصا 
(1) .تفرگ يرظتنم  لزع  هب  میمصت  ماما  ماجنارس  تشاذگ و  ماما  ياپ  ياج 

، اهنآ هب  یهجوت  یب هک  تشون  لئاسم  هشیر  هرابرد  يرظتنم ، هللا  تیآ  هب  باطخ  همان ، جـنر مان  اب  يا  هتـشاگن رد  ینیمخ  دـمحا  دـیس 
هک تسین  نیا  هماـن  نیا  زا  روظنم  زگره  : » درک دـیکأت  راتـشون  نیا  همدـقم  رد  وا  .دـش  يربـهر  ماـقم  مئاـق  زا  لزع  خـلت  هعقاو  ببس 

يدـهم فیط  رگ  هئطوت  نایرج  دوش  تباث  هک  دوب  نیا  شـضرغ  هکلب  تسا ، هتفریذـپ  ار  اه  لاربیل  نیقفاـنم و  طـخ  يرظتنم  دـیوگب 
.دوب مالسا  بالقنا و  نانمشد  هتساوخ  هک  هدرک  یعضوم  هب  راداو  ار  ناشیا  دوخ ، تائاقلا  اب  یمشاه ،

همانراک نیا  اب  ناشیا  ارچ  دنتفگـشرد  بالقنا  نارادتـسود  اما  دـنک ، یمن  شومارف  ار  يرظتنم  ياه  يراکادـف  تمحز و  سک  چـیه 
«. دوب داضت  رد  یلبق  قباوس  نآ  اب  هک  درک  حرطم  ار  یلئاسم  ناهگان  دیفم ،

دمحا دیس  شقن  یمالسا و  يروهمج  بزح  موس و  طخ  عوضوم 

دمحا دیس  شقن  یمالسا و  يروهمج  بزح  موس و  طخ  عوضوم 

تـسا نیا  تیعقاو  .تسا  موس  طخ  يارجام  دوب ، ماوع  صاوخ و  دزنابز  اه  تدـم  حرطم و  ماما  راگدای  هرابرد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
رد وا  .دیـشیدنا  یم  ماـما  طـخ  زا  عاـفد  هب  یبزح ، طـباور  زا  ادـج  تشادـن و  شیارگ  یهورگ  هتـسد و  بزح ، چـیه  هب  ناـشیا  هـک 

دنروخ و یم  نان  نآ  زا  هدرک و  حرطم  ار  بتکم  هک  یهورگ  دقتعم و  یبتکم و  يا  هدع درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  دارفا  يا  هسلج
بقع دنبقارم  اهنت  دنرادن و  هعماج  زا  یتخانش  هنوگ  چیه  دنرکفنشور ، حالطـصا  هب  نایب و  ملق و  لها  هچ  رگا  موس ، هورگ  ماجنارس 

.دنتفین

هار اهنت  هدوب و  نیتسار  هک  ار  لوا  طخ  داهن و  رانک  دـیاب  دنتـسه و  لـطاب  طـخ  ود  نیا  درک  هراـشا  عضوم  هس  نیا  میـسرت  اـب  سپس 
.درک لابند  دیاب  تسا ، تاجن 

ص 19. نارای ، دهاش  نایمیحر ،» نسح  دمحم  اب  دونش  تفگ و  - » 1
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.دروآ دوجو  هب  یـسایس  یتکرح  ناونع  هب  موس ، طخ  مان  اب  یحانج  ات  هتـشاد  یتاسلج  دـمحا  دیـس  دـندوب  هدرک  تشادرب  یهورگ  »
، بوخ ياهورین  درک و  هرادا  ار  روشک  دوش  یمن  يوق  ِیبهذم  تالیکـشت  نودـب  تفگ  یم  تشاد و  داقتعا  لکـشت  موزل  هب  وا  هتبلا 

نیا رد  تسناد و  ماما  طخ  رد  ِیبهذم  تالیکـشت  اهنت  ار  يروهمج  بزح  وا  .دـنور  یم  نیب  زا  راد  تهج  تسرد و  یلکـشت  نودـب 
ناشن ناوت  یم  نآ  یلاکشا  مک  هب  يروهمج و  بزح  تعسو  هب  ار  لکشت  مادک  تسا ، یتالاکـشا  ياراد  هچ  رگا  : » تسا هتفگ  هراب 

«. مینک شتیوقت  میشوکب ، دوجو  مامت  اب  دیاب  .داد 

يا هزات نایرج  ره  فلاخم  هک  رگید  يا  هتسد لوئسم ؛ هاگآ و  دهعتم و  زرابم ، یهورگ  : » درک میسقت  هتسد  هس  هب  مه  ار  تیناحور  وا 
هکنیا زا  دنتـسه و  متـس  ملظ و  فلاـخم  مه  يدادـعت  .دـنا  مک ناـنآ  ناگتـسباو  دـنورب و  دـنیایب و  هتـسهآ  دـنراد  تـسود  دنتـسه و 

دوش یمن  هک  دوب  نیا  ناش  هدـیقع یلو  دـنتحاران ، دـنداد ، رارق  دـیدهت  دروم  ار  یمالـسا  هعماج  تیبرت  میلعت و  گـنهرف  ناربکتـسم 
مرتحم نیسردم  دنتـسین ، حالـصا  لباق  رگا  تسا  راودیما  دندرگ و  حالـصا  مود  هتـسد  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دمحا  دیـس  .درک  يراک 

(1) «. دننک درط  ار  اهنآ  مدرم ، هیفصت و  ار  نانآ  هزوح 

انیب و مشچ  ناونع  هب  داد و  ناماس  ار  ماما  تیب  روما  لکـش ، نیرتهب  هب  ماما ، لاحترا  نامز  اـت  يزوریپ  زاـغآ  زا  ینیمخ ، دـمحا  دـیس 
.تشاد رظن  ریز  ار  ماظن  لئاسم  زار ، مرحم  نیما و  ماما و  ياونش  شوگ 

ماظن و ياه  يراوشد  زا  يرایـسب  ياشگ  هرگ  ماما  هب  شقایتشا  بالقنا و  هراـبرد  وا  يزوسلد  شنیب و  تحارـص ، تیریدـم ، تردـق 
يروهمج ماظن  روما  نانیمطا  اب  دـناوتب  ماما  ات  دروآ  مهارف  بساـنم  يا  هنیمز  هک  دوب  نیا  تشاد ، تیمها  شیارب  هچنآ  .دوب  بـالقنا 

نیمه هب  دنک و  يربهر  رت  يوق  هچ  ره  ار  یمالسا 

، نامیا هلیبق  رجاهم  کن : ماما ؛ راگدای  راـثآ  هعومجم  23/1/1360 ؛ ناگربخ ،» اب  ینیمخ  دـمحا  دیـس  يوگو  تفگ   » زا هتفرگرب  - 1
.174 صص 171 _ 
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تزع يارب  هک  درک  یهار  هیدـف  يراکادـف  صـالخا و  تیاـهن  اـب  ار  شیوخ  یحور  شمارآ  یتح  دوخ ، زیچ  همه  زیزع ، نآ  تهج 
(1) «. تشاد ترورض  نآ  ندومیپ  نیملسم ، مالسا و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دامتعا  دروم  نیما و  رواشم 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دامتعا  دروم  نیما و  رواشم 

زا ار  یئزج  رهاظ  هب  لئاسم  یتح  دناسر ، یم  ماما  راضحتـسا  هب  ار  لئاسم  همه  نیما ، يرواشم  قیدص و  یطبار  ناونع  هب  دمحا  دـیس 
هورگ صوصخ  هب  هعماج  داحآ  هب  ًانیع  يریـسفت ، چـیه  نودـب  تناما و  لامک  رد  ار  ماما  ماـیپ  درک و  یمن  ناـهنپ  بـالقنا  ربهر  رظن 

هب ًانیع  ینوگرگد  هنوگ  چیه  نودب  زین  ار  اه  لکـشت  بازحا و  صاخـشا و  شنکاو  خساپ و  دومن و  یم  لقتنم  زرابم  یبهذم و  ياه 
.دناسر یم  ردپ  یهاگآ 

تسناد و یم  دوخ  يارب  ییاکتا  لحم  کی  ار  دمحا  دیس  جاح  ماما ، : » تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  يدرجورب ، دومحم  رتکد  ماما ، داماد 
(2) «. تشاد لماک  دامتعا  شدنزرف  هب  نآ ، دننام  تناما و  رد  تیاعر  يرادزار ، تهج  زا  ماما  .دوب  ماما  يارب  اناوت  يوزاب  ناشیا 

اب هک  تسناد  یم  يرازگراک  ار  وا  تشاد و  نامیا  وا  تسارف  تیارد و  هب  درک و  رواب  ار  دمحا  دیس  ریبدت  تسایـس و  تسایک ، ماما  »
يزاوم بالقنا ، رد  دمحا  شقن  .دنک  یم  سکعنم  شیوخ  يادتقم  روضح  هب  دسانش و  یم  کیدزن  زا  ار  لئاسم  شفرگش ، دادعتسا 

نودب هک  دوبن  نینچ  دوب ، راذگریثأت  لقتـسم و  تضهن  نیا  يزوریپ  زا  دـعب  لبق و  ثداوح  رتسب  رد  شتکرح  هچرگا  دوبن و  يربهر 
هعماج هب  ماما  هک  ییاه  تکرب  هچ  هدوشگ و  دـمحا  تسد  هب  بالقنا  ریبک  ربهر  هک  ییاه  هرگ  اسب  هچ  .دـشاب  ماما  تکرح  هب  هجوت 

هک هدرک  میدقت 

ص 74. ش 4 ، ناتسمز 1374 ، لوا ، لاس  هزوح ، مایپ  هلجم  رای ،» راگدای  قارف  - » 1
ص 33. ش 9 ، ملعم ، دشر  هلجم  - 2
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ردپ هب  ار  دوخ  شرازگ  دمحا  دیـس  هک  یثداوح  رایـسب  هچ  .تسا  هدوب  دـمحا  ینعی  دوخ ؛ رواشم  نیرت  نئمطم  اب  تروشم  لوصحم 
(1) «. درکن حرطم  ییاج  چیه  رد  ار  اهنآ  مه  دمحا  تسناد ؛ یمن  تحلصم  هب  ار  اهنآ  حرط  ماما  اما  داد ، یم  هئارا 

هظحل زا  دـمحا  هک  تسانعم  نادـب  نیا  دوب و  ماما  ماظن و  بالقنا ، هتفگان  رارـسا  مامت  هنیجنگ  ماما ، هصالخ  ماما ، راـگدای  عقاو  رد  »
یم اه  هتکن  وا  بتکم  رد  دنیـشن و  یم  شلفحم  رد  دـسر و  یم  ییافوکـش  هب  شلزنم  رد  دـبای و  یم  شرورپ  ماما  ناماد  رد  تدالو 

(2) «. دزومآ

مهم شزرااب و  یلیخ  یهاوگ  نیا  هک  .مشاب » هتفگن  نم  هک  دهد  یمن  تبـسن  نم  هب  ار  يزیچ  چـیه  دـمحا  : » دومرف هراب  نیا  رد  ماما 
(3) «. تسا نم  يارب  صاخشا  زعا  دمحا  دندومرف : ماما  راب  ود  هک  میراد  دای  هب  : » تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  .تسا 

نیع رد  نابرهم و  يدـنزرف  بالقنا ، ریبک  ربهر  يارب  وا  : » تشون نینچ  ینیمخ ، دـمحا  دیـس  تلحر  تبـسانم  هب  يربهر ، مظعم  ماقم 
اهراب ماما  .دوب  دـمآراک  قیال و  يرازگراـک  ناـمرف و  هب  شوگ  يدـیرم  راکادـف و  يزابرـس  نیرید و  يراـی  نیما و  يرواـشم  لاـح 

(4) «. دوب هدروآ  نابز  هب  ار  دوخ  عیطم  عضاخ و  دنزرف  نیا  هب  دوخ  یبلق  نیسحت  قیمع و  دامتعا  روشرپ و  تبحم 

رب هک  دوب  ماما  ترـضح  ياه  هتـساوخ  نامه  عقاو  رد  اقآ  دمحا  ياه  فرح : » تسا هتفگ  ییابطابط  همطاف  رتکد  دمحا ، دیـس  رـسمه 
، دشاب يأر  هشیدنا و  رکف و  بحاص  ناسنا ، هک  تسا  يراوشد  راک  لاح  نیع  رد  مهم و  رایسب  نم  داقتعا  هب  .دش  یم  يراج  وا  نابز 

ظفح ارآ ، میهافم و  لاقتنا  رد  لاح  نیع  رد  اما 

ص 23. ماما ، راگدای  راثآ  هعومجم  - 1

ص 19. ماما ، راگدای  راثآ  هعومجم  - 2
ص 5. نارای ، دهاش  - 3

صص 21 و 22. ینیمخ ،) ماما  راگدای  تلحر  درگلاس  نیلوا  نامدای   ) رهم تیاکح  - 4
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(1) «. لقاع مه  تسا و  لداع  مه  دمحا  دندوب ، هدومرف  اقآ  دمحا  دروم  رد  راب  کی  ماما  .دنک  تناما 

یتح شیوخ و  رظن  شدوخ و  يارب  ناشیا  يأر  ماما و  ترـضح  لـباقم  رد  دـمحا  ناـیمیحر ، نسح  دـمحم  مالـسالا  تجح  لوق  هب 
شدوجو مامت  تقو ، توف  نودب  تصرف و  نیلوا  رد  ماما  ياهروتسد  يارجا  يارب  سکعرب  هکلب  دوبن ، لئاق  ینأش  چیه  دوخ ، دوجو 

(2) .دوب شورخ  شوج و  رد 

یندب و ناوت  دیدرت  نودب  .دوب  راوگرزب  نآ  رطاخ  شمارآ  یمسج و  تمالس  زا  هناقـشاع  تسارح  دمحا ، دیـس  مهم  ياه  شالت  زا 
زا شیب  يداع ، یعیبط و  بابسا  لماوع و  نایم  رد  یبلق ، يرامیب  الاب و  نس  دوجو  اب  رطخرپ  ینارود  رد  ماما  ترـضح  يراک  تردق 

(3) .تشاد یگتسب  شنابرهم  دنزرف  نیا  هنازوس  لد  يریگیپ  تبقارم و  راکتبا ، هب  همه 

هـضراع راچد  یتقو  ماما  .تفای  شرتسگ  دـعب  هتبلا  هک  دوب  اقآ  دـمحا  راکتبا  داهنـشیپ و  هب  دـش ، هتخاس  نارامج  رد  هک  یهاگنامرد 
ینارگن دـننک و  یم  يرتسب  بلق  ناتـسرامیب  رد  ار  يو  نونکا  درک ، یم  روصت  ناـشیا  .تشگ  يرتسب  هاـگنامرد  نیا  رد  دـش ، یبـلق 

ربخ دنوش و  یم يرتسب  ناشلزنم  رواجم  هاگنامرد  رد  دش ، هتفگ  ناشیا  هب  ات  .دوش  یم  داجیا  ناتسرامیب  نانکراک  مدرم و  يارب  ییاه 
(4) .تشگ دونشخ  یناکم  نینچ  تخاس  زا  دش ، دهاوخن  رشتنم  يرامیب 

ینیمخ ماما  تضهن  ياهدادـخر  عیاقو و  لقن  رد  فیرحت  ای  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هب  بلاطم  باستنا  رد  راکـشآ  ياه  هابتـشا دوجو 
تراظن يارب  ار  يداهن  دهاوخب ، ماما  زا  يا  همان رد  دمحا  دیس  جاح  هک  دندوب  ییاه  هزیگنا اه ، باتک  یخرب  تایرشن و  رد  هللا  همحر 

داهنشیپ اب  هنوگ  نیدب  .دیامرف  نییعت  ناشراثآ  راشتنا  رب 

ص 67. نارای ، دهاش  کن : - 1
ص 19. نارای ، دهاش  - 2

ص 22. رهم ، تیاکح  کن : - 3
ص 68. رهم ، تیاکح  ص 22 ؛ نارای ، دهاش  - 4
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ماما تاـیح  ناـمز  رد  رویرهش 1367 _  زا 17  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  يو ، تیلوئـسم  اـب  دـمحا و  دـیس 
داجیا .تسناد  یتالیکشت  نینچ  يدصت  هتسیاش  ار  يو  شدنزرف ، رظن  لوبق  نمض  ماما  بیترت ، نیدب  درک ، راک  هب  عورـش  ینیمخ _ 

(1) .تسا دمحا  دیس  جاح  ياه  شالت  رگید  زا  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هدکشهوژپ  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مرح  هاگراب و 

ینارون ياه  همان 

ینارون ياه  همان 

هب طوبرم  يدادـعت  یگداوناخ و  اـه  هماـن  نیا  زا  یخرب  .تسا  هتفرگ  تروص  يددـعتم  تاـبتاکم  دـمحا ، دیـس  ینیمخ و  ماـما  نیب  »
ای اه  همان  نیا  .تسا  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هرابرد  اهنآ  زا  يرامش  ماجنارس  یعرش و  تاه  وجو  بالط و  هیرهش  یلام و  لئاسم 

تـسپ قیرط  زا  ماما  هک  ییاه  همان  رد  .دـندناسر  یم  هدـنریگ  تسد  هب  ییاه  کیپ  نارفاسم و  ای  دـندیدرگ  یم  لاسرا  تسپ  طسوت 
.دنکن تلاخد  رگید  روما  رد  دزادرپب و  سفن  بیذهت  ملع و  لیصحت  هب  دمحا  هک  هدش  دیکأت  هتکن  نیا  رب  هداتسرف ، شدنزرف  يارب 

تینما نامزاس  تیـساسح  ات  دنا  هتـشون یم  هنوگ  نیا  هب  ار  اه  همان  كاواس ، لافغا  يارب  ماما  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  اقآ  دـمحا  جاح 
رد مه  دمحا  .دوشن  هتخیگنارب  تضهن  نوناک  اب  وا  طابترا  دمحا و  یسایس  ياه  تیلاعف هرابرد  يولهپ ) میژر  نامز  رد   ) ناریا روشک 

لیـصحت زج  يرما  چـیه  هب  شراگدای  هکنیا  زا  دـش ، یم روآدای  رگید  يا  همان رد  ردـپ  .مرادـن  تلاخد  يراک  رد  تشون : یم باوج 
، هناـیمرواخ ياـهروشک  مزاـع  هک  ینارفاـسم  هب  دـمحا  طـسوت  تشاد ، یـسایس  راـب  هک  اـه  هماـن یخرب  .متـسه  نوـنمم  هدـشن ، دراو 

.دـننک تسپ  فجن  یناشن  هب  ار  اه  همان نیا  نانآ  اـت  دـش  یم هداد  دـندوب ، ییاـپورا  ياـهروشک  سراـف و  جـیلخ  هزوح  ياـه  نیمزرس
.دش یم هدافتسا  يراک  یفخم لصا  تیاعر  يزاساج و  زا  یهاگ 

ص 312. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  ص 68 ؛ رهم ، تیاکح  - 1
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رد دـیواج ، دیهـش  باتک  راشتنا  ماگنه  .دیـسر  یم  دـمحا  تسد  هب  تفای و  یم  لاقتنا  ناریا  هب  هنوگ  نیا  ماما  ياه  مایپ اه و  هیمـالعا
ماما .دز  نماد  اهنآ  شرتسگ  دیدشت و  هب  كاواس  هک  دمآ  دوجو  هب  يدایز  ياه  لادج یـسایس  یبهذم و  لفاحم  هیملع و  ياه  هزوح
توف یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ  لاس 1349 ، دادرخ  رد  نوچ  دوشن و  دراو  تافالتخا  نیا  رد  تساوخ  دـمحا  زا  يا  هماـن رد 

(1) «. تشادزاب تیعجرم  رس  رب  یسایس  ياه  شکمشک رد  ندش  دراو  زا  ار  وا  دمحا  هب  باطخ  يا  همان رد  درک ،

، يونعم كولـس  نافراع و  زامن  هب  ار  يو  اهنآ  رد  هتـشون و  دـمحا  دیـس  جاح  هب  باـطخ  یناـفرع ، یقـالخا و  هماـن  هرقف  دـنچ  ماـما 
دوـخ حالـصا  رکف  هب  نارود  نیا  رد  دـنادب و  ار  یناوـج  ردـق  هدرک  دـیکأت  يو  هب  تسا و  هداد  هجوـت  سفن  بیذـهت  يزاـسدوخ و 

(2) .دشاب

هناصلاخ و يامیـس  تیمولظم  رابغ  تفرگ و  رارق  لهاج  دارفا  یتح  ناقفانم و  نافلاخم ، ياه  شروی جاـمآ  دـمحا  دیـس  هک  اـجنآ  زا 
عافد يو  زا  دیوگب ، شناکیدزن  هرابرد  تشادن  لیامت  هاگ  چـیه  هکنآ  دوجو  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دوب ، هدـناشوپ  ار  شا  هناقداص

: تشون درک و 

نیا دراو  دمحا ]  ] هک ینامز  رد  بالقنا  زا  شیپ  نونک و  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  مهد  یم  تداهش  قح ، سدقم  هاگشیپ  رد  بناج  نیا 
زا لحارم  مامت  رد  ما و  هدیدن دشاب ، ناریا  یمالسا  بالقنا  ریسم  فالخرب  هک  يراتفگ  ای  راتفر  وا  زا  تسا ، هدش  یسایس  لئاسم  وحن 
نم رظن  فالخرب  هک  يراک  تسا و  هدوب  نم  راک  کمک  نیعم و  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  هلحرم  رد  هدومن و  ینابیتشپ  بـالقنا 

(3)  . ...دهد یمن  ماجنا  تسا ،

ص 749؛ ج 2 ، ینیمخ ، ماـما  تضهن  ص 18 ؛ ج 3 ، ماما ، هفیحـص  426 و 453 ؛ ، 417 صص 274 ، ج 2 ، ماما ، هفیحـص  کن : - 1
ص 13. بیرغ ،» يانشآ  « ؛ ص 541 لد ، هنیجنگ  صص 42 و 147 ؛ رادید ، هدعو 

.443  _ 436 158 ؛ صص 154 _  ج 20 ، ماما ، هفیحص  کن : - 2
.111 صص 109 _  اپدر ، دعولا ، قداص  میحر  - 3
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لاملا تیب  ظفح  طبض و  درادن و  تلاخد  نم  یلام  روما  رد  دمحا  : » تخاس ناشن  رطاخ  همان  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 
«. تسا قوثو  دروم  دارفا  رایتخا  رد 

موس طخ  نوچ  یلئاسم  ندرک  حرطم  تیناحور و  اب  تفلاخم  ردص  ینب يارجام  نیقفانم ، زا  شدنزرف  يرادـفرط  نوچ  یتاماهتا  ماما 
، همان  ِ نایاپ رد  دـمحا   (1)« .دوبن جراخ  بالقنا  مالـسا و  طخ  زا  هاـگ  چـیه  وا  : » تسا هدومرف  ییاـج  رد  تسناد و  یم  ساـسا  یب  ار 

.دنا هتشون ار  نیا  تیمولظم  زا  عافد  ناونع  هب  راچان  دنا ، هدید ارم  تیمولظم  ماما  نوچ  تسا : هتشون  نینچ  يراصنا  دیمح  هب  باطخ 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تلحر  زا  دعب  رصع  رد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تلحر  زا  دعب  رصع  رد 

اه بل هناروابان ، وا  .دوب  خلت  رایسب  دمحا  دیس  يارب  دادرخ 1368 ، مهدزیس  هاگنابـش  رد  بالقنا  ریبک  ربهر  تلحر  زادگ  ناج هثداح 
، طیارـش .دـنز  یم  هسوب  دـیدرگن ، مخ  متـس  ربارب  رد  يا  هظحل هک  یتماق  نآ  رب  دراذـگ و  یم  ردـپ  كراـبم  ینارون و  یناـشیپ  رب  ار 

دید یم  یتقو  دیـشک ، یم  هنابز  شیاه  هلعـش  هظحل  ره  هک  یقارف  شتآ  هدنـشک و  هودـنا  نامه  رد  یلو  تسا ، نیگمهـس  راوگاـن و 
ناسآ شیارب  ردپ  تلحر  تبیـصم  لمحت  دشاب ، هدنزورف  نانچمه  ینیمخ  ماما  هار  دـنا  هتفرگ میمـصت  یممـصم  نمؤم و  ياه  هرهچ 
دنزرف دندمآ ، درگ  یمالـسا  ماظن  هدـنیآ  يربهر  فیلکت  نییعت  يارب  تلم ، ناگربخ  هک  دادرخ 1368  مهدراهچ  هاگحبـص  رد  .دش 

رد ار  شیوخ  یگتسیاش  دش و  حلصا  باختنا  ياشگهار  شیوخ ، نکش  نمشد  رظنراهظا  اب  لماک و  نانیمطا  تبالص و  اب  هللا ، حور 
ار هتـشذگ  شور  يربهر  داهن  بالقنا و  زا  عافد  رد  وا  .داد  ناشن  دوب ، اهنآ  عفادـم  جورم و  ماـما  هک  ییاـه  شزرا  هب  نداد  تلاـصا 

ياه یشیدنا تحلـصم  اب  ار  شیوخ  داقتعا  هاگ  چیه  دوب و  قفاوم  دیدرگ ، یم  زاربا  يربهر  مظعم  ماقم  يوس  زا  هچنآ  اب  داد و  همادا 
(2) .درکن هلماعم  هناراکایر 

.443 صص 436 _  ج 20 ، ماما ، هفیحص  کن : - 1
(. ینیمخ دمحا  دیس  جاح  عضاوم  زا  یبختنم   ) اه هاگدید کن : هراب ، نیا  رد  - 2
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مظعم ماـقم  تساوخ  رظن و  هب  نوچ  یلو  دـیزرو ، عاـنتما  ییارجا  ياـه  تمـس نتفریذـپ  زا  تشاد ، هک  ییاـه  یگتـسیاش  دوـجو  اـب  »
ياروش ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  رد  تیوضع  ناشیا  داهنـشیپ  ساسا  رب  تسیرگن ، یم  یعرـش  فیلکت  کی  هدید  هب  يربهر 

ناریا یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياروش  زکارم  نیرت  ساسح  نیرت و  یلاع  هک  ار  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  یلم و  تینما  یلاـع 
نیا تاسلج  يانغ  هب  دمحا  دیـس  دنمـشزرا  شنیب  یلاع و  هبرجت  تشاد و  همادا  شتلحر  نامز  ات  اه  تیلوئـسم  نیا  .دش  اریذـپ  دوب ،

(1) «. دوزفا یم اهاروش 

یناریا جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  دـمحا  دیـس  یمکح  یط  نیدرورف 1370 ، رد 17  يربهر ، مظعم  ماـقم  »
رد درک و  لابند  تمس  نیا  رد  ار  اهراک  قوش  اب  تفریذپ و  ینتورف  لماک و  تیاضر  اب  ار  تیلوئسم  نیا  ماما  راگدای   (2) .دندیزگرب

، دـنیامرف هزاجا  رگا  تساوخ  يربهر  مظعم  ماقم  زا  تشادـن ، تقفاوم  همانرب  نیا  اـب  شا  هدـلاو  نوچ  اـما  دوب ، تامدـقم  دـیهمت  یپ 
يافعتسا اب  رد 25/1/1370 ، يا  همان  یط  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  .درادب  مّدقم  دیدج  تیلوئـسم  رب  ار  شمّرکم  ردام  تساوخ 

رب تشاد و  نامورحم  زا  تیامح  رد  هک  يا  هیحور  بسحرب  دمحا  دیس  دندرک و  ضیوفت  يرگید  هب  ار  تیلوئـسم  تقفاوم و  ناشیا 
ینیمخ ماما  دادـما  هتیمک  يزکرم  يانما  تئیه  رد  تیوضع  راختفا ، اب  هنابلطواد و  ناشیا ، تایح  نامز  زا  ماما ، ياه  شرافـس ساـسا 

(3) «. دوب هتفریذپ  ار 

رتفد هب  هدیـسر  ياه  همان اه و  شرازگ هعلاطم  ماظن ، نالوئـسم  اب  تادوارم  يربهر و  مظعم  ماـقم  اـب  وگو  تفگ رادـید و  رد  نینچمه 
عمج رد  روضح  ماما ،

ص 234. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
ص 30. ج 7 ، يربهر ،) مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدح  18/1/1370 ؛ تاعالطا ، همانزور  - 2

ص 304. ج 2 ، تلم ، ناگربخ  - 3
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، تشاد نارامج  ماما و  مرح  رد  یجراخ  ياـه  تیـصخش  نالوئـسم و  اـب  هک  یناوارف  ياهرادـید  زین  رتفد و  نیا  ياـضعا  ناتـسود و 
یـسررب هب  ناوارف ، هقالع  اب  ار  یتاعاس  درک و  سیردـت  هثحابم و  هعلاطم ، يزاسدوخ ، فرـص  ار  تغارف  تاقوا  زا  يا  هدـمع  شخب 

.دوب راد  هدهع ار  ود  نیا  تیلوت  هک  داد  یم  صاصتخا  ماما ، ناتسآ  ینیمخ و  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  لئاسم 

هب هک  تفای  یم  روضح  یسلاجم  اه و  ییامهدرگ رد  رگنشور ، ياه  ینارنخس  تعامج و  زامن  يرازگرب  نمـض  ماما ، رهطم  مرح  رد 
تعامج زامن  ناگدننکدیدزاب ، نارامج و  لها  ناتسود و  عمج  رد  زین  نارامج  هینیسح  رد  .دش  یم  رازگرب  نوگانوگ  ياه  تبسانم 
كرابم هام  مایا  یخرب  رد  .تفگ  یم  نادـنم  هقالع يارب  ار  ماما  ثیدـح  لهچ  حرـش  نآرق و  ریـسفت  زاـمن ، ود  نیب  درک و  یم  هماـقا 

نودب دوب ، هدـش  اپ  رب  ردـپ ، تایح  نامز  رد  ناشیا  راکتبا  هب  زابرید و  زا  هک  ماما  رتفد  یعرـش  تالاؤس  هب  خـساپ  شخب  رد  ناضمر ،
(1) .تفگ یم خساپ  مدرم  یعرش  تالاؤس  هب  دش و  یم  رضاح  لوادتم  ياه  فلکت

شقن ناوت  یمن  دوب و  بالقنا  تمدخ  رد  تسارف ، هبرجت و  زا  يراب  هلوک  اب  ریبدت و  قایتشا و  يراکادـف و  تیاهن  اب  مایا ، نیا  رد  وا 
(2) .تفرگ هدیدان  یمالسا  ماظن  ماکحتسا  يربهر و  رما  تیبثت  رد  ماما  نیما  رواشم و  ناونع  هب  ار  وا  زراب 

صص 240 و 241. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
صص 262 و 263. نامیا ، هلیبق  رجاهم  صص 435 و 436 ؛ لد ، هنیجنگ  - 2
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یقالخا ياه  تلیضف مراهچ : لصف 

هراشا

یقالخا ياه  تلیضف مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

يدمحم بان  مالسا  زا  يرادساپ 

یحور تفاطل 

ترشاعم قالخا 

ریبدت یشوهزیت و  تسارف و 

یگداوناخ يوخ  قلخ و 

ینیمخ دمحا  دیس  جاح  تلحر  یگنوگچ  يرامیب و  ریس 

يدمحم بان  مالسا  زا  يرادساپ 

يدمحم بان  مالسا  زا  يرادساپ 

، ایحا يارب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دوب  ییاه  شزرا زا  يرادساپ  موادت و  ینیمخ ، دمحا  دیـس  جاح  دـصقم  هفیظو و  نیرت  یـساسا
، دبعت زا  اه ، تلیـضف زا  تنایـص  تسارح و  نیا  يارب  دمحا ، دیـس  .دـیزرو  مامتها  اه  هنیمز داعبا و  یمامت  رد  اهنآ  قیمعت  شرتسگ و 

.درب هرهب  يرگن  عماج یشیدنارود و  تعاجش ، تسایک ، يرایشوه ، صالخا ،

، رابکتـسا اب  رگ  هزیتس یمالـسا  ار  نآ  ردـپ ، میلاعت  لـالز  همـشچرس  زا  تفاـیرد  اـب  هک  تسناد  یم یباـن  مالـسا  رادـساپ  ار  دوخ  يو 
هقف رب  یکتم  هک  تسناد  یم  یگنهرف  مجاهت  هنوگره  دـمجنم و  راکفا  اه و  ییاوران ربارب  رد  مواقم  يراـکایر و  یـسولپاچ ، تلاذر ،

(1) .تسا هاوخ  تلادع شخب و  تزع  بلط ، لالقتسا  هک  یمالسا  يرهاوج ؛ یتنس و 

میسرت ياهرایعم  اه و  شزرا ساسا  رب  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  يرادیاپ  ماکحتـسا و  رارمتـسا ، رد  ار  نامرآ  نیا  رولبت  دمحا ، دیس 
.تسناد یم  نآ  گرزب  رامعم  يوس  زا  هدش 

يرظن ماکحتسا  تیوقت و  هب  ناوت ، همه  اب  تساریذپ و  هنادبعتم  هناعـضاخ و  ار  يربهر  تیالو و  زا  تیعبت  میلـست و  وا  ساسا  نیا  رب 
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يارب یلو  تسناد ، دوخ  هفیظو  ار  ماظن  قیدص  نالوئسم  نارازگتمدخ و  زا  تیامح  ریسم ، نیمه  موادت  رد  دزادرپ و  یم نآ  یلمع  و 
یعبات نارازگراک ، تمرح  شزرا و  يو 

تاغیلبت نامزاس  نالوئـسم  اب  رادید  رد  ینیمخ  دمحا  دیـس  ینارنخـس  ینیمخ ،) دمحا  دیـس  جاح  عضاوم  زا  یبختنم   ) اه هاگدـید - 1
صص 7 و 8. ، 22/1/1369 یمالسا ،
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نانآ هنازوسلد  هدـنزاس و  دـقن  اهدرکلمع و  قیقد  تبقارم  اب  ار  نالوئـسم  زا  تیاـمح  ور ، نیازا  .دوب  لیـصا  مالـسا  میلاـعت  شزرا  زا 
.تخاس هارمه 

اه و ییوگروز ربارب  رد  نتشادن  لاعفنا  ندماین و  هاتوک  اه و  تردقربا هطلس  یناهج و  ناربکتسم  ربارب  رد  تمواقم  نوچ  ییاه  شزرا
، نیطـسلف مدرم  هژیو  هـب  ناملـسم ، تـما  هناـبلط  قـح  تازراـبم  زا  تیاـمح  يدازآ ، رـشب و  قوـقح  نـیغورد  نایعدـم  ياـه  ترارش
یهورگ و یصخش ، عفانم  رب  یکتم  یحطس و  ياه  تشادرب یمهفژک و  ییارگرجحت ، زا  يرازیب  نامورحم ، زا  ینابیتشپ  يزیتسرقف و 

هدننک فیعـضت  لماوع  ربارب  رد  مدرم ، راشقا  صاوخ  هب  درک و  یم  يراشفاپ  نانآ  رب  اقآ  دـمحا  دیـس  جاح  هک  دوب  يروما  یحانج ،
.داد یم  رادشه  اه  شزرا نیا 

دنراد و رظن  رد  ار  مدرم  دننک ، یم راک  دنوادخ  تیاضر  بلج  يارب  هک  یـصاخشا  قیدـص و  صلخم و  دارفا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا 
.دنرادن یگتسب  لد  ماقم  ایند و  هب  ییاهورین ، نینچ 

رظن رد  ار  یهلا  ياهرایعم  اه ، شالت اه و  همانرب همه  رد  يونعم  شیالاپ  یعون  اب  تشاد و  یلمع  مازتلا  تاداقتعا  نیا  هب  دـمحا  دـیس 
.تفرگ یم

یحور تفاطل 

یحور تفاطل 

رد .تسناد  یم ار  راک  ماجرف  ییوگ  .دوب  هداهن  رـس  تشپ  ار  ایند  .تشاد  یتفگـش  ییاسراپ  دهز و  یگدنز ، ریـسم  رد  دمحا ، دیـس  »
هب هک  نایانشآ  یخرب  .دیدرگ  لوغـشم  دنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  یلگ  هاک يا  هناخ رد  مق ، فارطا  ياه  نابایب رد  رخاوا ، نیا 

خساپ .دیا  هدیزگرب ار  یناکم  نینچ  ارچ  درادن ، دوجو  مه  یتاناکما  تسا و  مرگ  رایسب  اوه  اجنیا  دنتفگ  یم دندیسر ، یم شتمدخ 
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(1) «. مونشب تبیغ  رتمک  مشاب و  رود  دراد ، هانگ  يوب  هک  ییاه  طیحم زا  منک و  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  مناوتب  يردق  ات  ما  هدمآ داد :

دـنوادخ و تبحم  تفرعم و  زا  ار  شیوخ  بلق  درک و  یلاخ  اه  سوه اهاوه و  زا  ار  دوخ  ماما ، ضیف  رپ  بتکم  رد  اقآ ، دـمحا  جاـح 
.تخاس راشرس  وا  يایلوا 

يواح لصفم  هماـن  دـنچ  دـش ، پاـچ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  شزیزع  راـگدای  هب  باـطخ  ماـما  ياـه  هتـشون ناـیم  رد 
ماما ترـضح  دـهد ، یم ناشن  تسا و  زومآدـنپ  ياه  هتکن زا  راشرـس  هک  دروخ  یم مشچ  هب  یقـالخا  یناـفرع و  ثحاـبم  نیرت  فرژ
(2) .تسا هدید  یم دمحا  دیس  دوجو  رد  ینافرع  یقالخا و  یناعم  رارسا و  نیا  تفایرد  يارب  ار  مزال  تیلباق  تیفرظ و  هللا  همحر 

، اهنآ هلمج  زا  .دوش  افوکـش  هتـسراو  دیـس  نیا  دوجو  رد  یقـالخا  یلاـع و  ياـه  تلیـضف هک  دـش  ببـس  يروحم  قح  یـسرتادخ و 
نیمورحم نادنمدرد و  اه  يراتفرگ عیرس  عفر  يارب  ناوارف  ششوک  ینتورف و  سفن ، هب  دامتعا  تیعطاق و  هجهل ، تحارـص  تماهش ،

(3) .دوب

ترشاعم قالخا 

ترشاعم قالخا 

رد .دـش  یمن هدــید  شا  هرهچ رد  مـشخ  .درک  یم  دروـخرب  مدرم  اـب  وـکین  هداـشگ و  یقلخ  باداـش و  ییامیــس  اـب  دــمحا ، دیــس  »
یمن راتفر  تردـق  عضوم  زا  نایفارطا ، ناگدـننک و  هعجارم  مدرم ، اب  طاـبترا  رد  .دوب  میرک  تشذـگدوز و  یـصخش ، ياـهدروخرب 

.تشاد یبلق  داقتعا  هتفگ  نیا  رب  دـیمان و  یم مدرم  رازگتمدـخ  ار  دوخ  .دوب  عضاوتم  لاـح  نیع  رد  راـقو و  تناـتم و  اـب  يدرف  .دومن 
مومع

.119 صص 115 _  ماما ، راگدای  دای  تسود ، رعش  رغصا  یلع  کن : - 1
(. ینیمخ دمحا  دیس  جاح  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هب  ماما  ياه  همان  ) رادید هدعو  کن : - 2

ص 120. لد ، هنیجنگ  - 3
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تافیرـشت زا  يرثا  هنوگ  چیه  نودب  شناتـسود و  زا  نت  ود  یکی  هارمه  هب  یلومعم و  وردوخ  اب  رهـش ، حطـس  رد  شیاهدمآو  تفر 
(1) «. درک یم یقلت  یعرش  يا  هفیظو هکلب  تنم ، کی  هن  ار  نادنمدرد  ياه  يراتفرگ عفر  نامورحم و  روما  هب  یگدیسر  .دوب  لوادتم 

دشرا ناریدم  ربارب  رد  هک  ناس  نامه  هب  .داد  یم رارق  ریثأت  تحت  ار  یـصخش  ره  هک  دوب  يا  هنوگ هب  شا  هداشگ يامیـس  ینابرهم و  »
رایـسب تیعقوم  رد  یعامتجا ، تابـسانم  رظن  زا  هک  تسـشن  یم يدارفا  رانک  رد  مارم  تیـصوصخ و  نامه  اب  دـیدرگ ، یم رهاظ  ماـظن 

ار صاخـشا  يرترب  كـالم  .تسیرگن  یم ناـسکی  همه  هب  دوش و  هتـشاذگ  قرف  دارفا  ناـیم  رد  دیدنـسپ  یمن .دنتـشاد  رارق  یتواـفتم 
هقیلـس نتـشاد  فرـص  هب  ار  یـسک  هک  تسناد  یمن فاـصنا  يدرمناوـج و  مسر  .تـسناد  یم یناـسنا  مراـکم  لـیاضف و  ییاـسراپ و 

(2) «. ددرگ مورحم  یندم  یعامتجا و  قوقح  زا  داضتم ، هشیدنا  یتح  توافتم و 

مدـق شیپ  دـمآ ، یم شیپ  نادـنواشیوخ  يارب  هک  یتالکـشم  رد  دوـب و  تیلوئـسم  سح  ياراد  لـیماف  دارفا  ناـکیدزن و  هـب  تبـسن  »
(3) «. تسناد یمن ادج  لکشم  بحاص  زا  ار  دوخ  دیدرگ و  یم

ریبدت یشوهزیت و  تسارف و 

ریبدت یشوهزیت و  تسارف و 

یتامدقم هرود  ود  تسارف ، نیمه  ببس  هب  .دوب  رظن  تقد  یکریز و  هداعلا ، قوف شوه  دمحا ، دیـس  جاح  يدرف  ياه  یگژیو زا  یکی 
سیردـت هب  لیـصحت ، اب  ناـمز  مه  درک و  یط  مق  هیملع  هزوح  ناـگرزب  دزن  یبولطم  رایـسب  دـح  رد  تعرـس و  اـب  ار  هزوح  حطـس  و 

، نآ زا  سپ  تشاد و  لاغتشا  یلبق  حوطس 

.244 صص 242 _  نامیا ، هلیبق  رجاهم  کن : - 1
صص 65 و 66. ماما ، راگدای  دای  - 2

صص 43 و 46. لد ، هنیجنگ  - 3
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تالاغتـشا رگا  داد و  یم ناشیا  هب  سیردـت  ناکما  اه  تصرف رگا  ًانئمطم  .تخومآ  هزوح  مظاـعا  دزن  ار  لوصا  هقف و  جراـخ  سورد 
هدینارذگ لوصا  هقف و  رد  وا  هک  یجرادم  راشرـس و  شوه  هب  هجوت  اب  دـمآ ، یمن شیپ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هداعلا  قوف

زا دـعب  هتبلا  .دـیدرگ  یم هیملع  ياه  هزوح شخب  ینـشور  شکانبات  هرهچ  هزرابم ، تسایـس و  هصرع  نوچمه  زین  يداو  نیا  رد  دوب ،
سیردـت هب  ار  یتاعاس  ات  دـمآ  شیپ  كدـنا  یتصرف  تشاد ، رارمتـسا  زونه  هک  ییاه  هلغـشم اه و  تیدودـحم فالخ  رب  ماما  تلحر 

: دنا هتفگ نینچ  دنا ، هدرب هرهب  شرضحم  زا  هاتوک  تدم  نیا  رد  هک  شنادرگاش  یخرب  .دزادرپب  هیافک  بساکم و  برع ، تایبدا 

.دریگ یم رارق  نارگید  تلفغ  دروم  ًابلاغ  هک  دوب  هنادـهتجم  هناملاع و  ياه  تقد اه و  ینیب هتکن زا  راشرـس  موحرم  نآ  هیاـفک  سرد  »
تلـصخ .دـش  یمن در  درک ، یمن  میهفت  ًاقیمع  ار  يا  هتکن ات  دوب و  دوهـشم  ًـالماک  سرد  نمـض  رد  لوصا  هقف و  یناـبم  رب  شطلـست 

ثحب دروم  عوضوم  رد  ار  لوصا  ریهاـشم  يارآ  لاوقا و  سرد ، زا  لـبق  دوب  دـیقم  دوـب و  زرحم  ًـالماک  وا  سیردـت  رد  يراد  تناـما
«. دوب قیبطت  دقن و  اب  مأوت  شسرد  يور ، نیمه  زا  دنک و  هعلاطم 

هموظنم حرـش  يریگارف  هب  یمالـسا  مولع  زا  هتـشر  نیا  ناـگرزب  رـضحم  رد  اـه  لاـس تشاد و  هقـالع  یناـفرع  یفـسلف و  ثحاـبم  هب 
تمکح و رد  نوگانوگ  ياه  هشیدـنا باـب  رد  .داد  میلعت  نارگید  هب  ار  دوخ  ياـه  هتخومآ تخادرپ و  اردـصالم  رافـسا  يراوزبس و 

اهنآ یباـیزرا  دـقن و  هـب  تخانـش و  یم ار  برغ  رــصاعم  یــسایس  یفــسلف و  ياـه  بـتکم تـشاد و  يا  هدرتـسگ تاـعلاطم  قـطنم ،
قوذ و لها  هاگ  هک  تشاد  يراوتسا  هناسانشراک و  ياه  هاگدید  یسراف  بدا  ناگرزب  ینافرع  راعشا  یناعم  ریـسفت  رد  .تخادرپ  یم

زا یضعب  رد  درک و  یم لابقتسا  يرنه  ياه  هبنج یخرب  زا  تشاد و  هنارعاش  فیطل و  یقوذ  .تشاد  یماو یتفگش  هب  ار  نف 
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نیرت هتـسجرب زا  یکی  نمـشد ، تسود و  فارتعا  هب  دوب ، هتفرگن  یـسایس  كردم  هکنآ  اب  تسایـس  يداو  رد  .تشاد  هتـشررس  اهنآ 
ياه هاگدید نانمشد ، ینآ  ياهدرکلمع  فادها و  ینیب  شیپ رد  .دوب  مالسا  ناهج  هکلب  یمالسا و  يروهمج  یـسایس  نازادرپ  هیرظن

شیارگ وا  يأر  هب  صصختم  ناسانشراک  یتح  رـضاح و  ناهاگآ  اه ، يریگ میمـصت مهم  تاسلج  رد  تشاد و  هنانیب  عقاو  لدتـسم و 
.دوب هتسجرب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  یلم و  تینما  یلاع  ياروش  هوق ، هس  نارس  تاسلج  رد  وا  ياشگ  هار  شقن  .دنتفای  یم

ناوت یم تئرج  هب  هک  دوب  يدح  رد  مادک  ره  یـسایس  عضاوم  ینابم و  هب  ییانـشآ  یـسایس و  ياه  هورگ اه و  نایرج زا  وا  تخانـش  »
ناوارف و ياه  یهاگآ مه  دوب و  رادروخرب  ییالاب  رایسب  لیلحت  كرد و  تردق  زا  مه  تهج  نیا  رد  هک  تسا  يدارفا  ردان  زا  تفگ 

(1) «. دوب ریظن  مک عماج و  يا  همان شناد یسایس ، لئاسم  هرابرد  شا  هظفاح تشاد و  نانآ  راکفا  بازحا و  اه ، هرهچ دارفا ، زا  یقیمع 

شتیـصخش ياضتقا  هب  ناشمادـک  ره  اب  تخانـش ، یم قباوس  يراتفر و  یقالخا ، تایـصوصخ  یمامت  اـب  ار  نالوئـسم  همه  هکنیا  اـب  »
رتفد و یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  هد  زا  زواجتم  يوق ، تیریدم  تسایک و  تیارد و  اب  دیدرگ  قفوم  وا  .درک  یم دروخرب 
اب رفن  نارازه  هکلب  اهدـص و  ددرت  لـحم  زور  هنابـش تفر و  یم رامـش  هب  مالـسا  ناـهج  هکلب  روـشک ، هدـنپت  بـلق  هـک  ار  ماـما  تـیب 
هب دوب ، یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  ياه  هئطوت جامآ  رفن و  اه  نویلیم  دـیما  هطقن  دوب و  نوگانوگ  تـالیامت  قیالـس و  اـه و  گـنهرف

(2) «. دیدرگن هدهاشم  نآ  رد  یگتفشآ  يریگرد و  فالتخا ، لالتخا ، نیرتمک  هک  دنک  تراظن  هرادا و  يا  هنوگ

: تسا هدومرف  يربهر  مظعم  ماقم 

.259 صص 257 _  نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 1
صص 98 و 99. ماما ، راگدای  دای  - 2
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یتاذ و تفـص  کی  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  يروط  هب  .دوب  شوهاب  یلیخ  ناشیا  ًالوا  .دوب  یقیال  لباق و  رـصنع  کی  اقآ  دمحا  جاح  »
، ماما رانک  رد  ًاعقاو  ناشیا  .دوب  كریز  زیت و  شوهاب ، درم  رایـسب  .تسوا  شوه  درمـشب ، اقآ  دمحا  جاح  زا  ار  هتـسجرب  تیـصوصخ 
هب يددعتم  دراوم  رد  اقآ  دمحا  جاح  .دنک  افیا  ار  شقن  نیا  تسناوت  یمن ماما  رانک  رد  سک  چیه  .دوب  لیدب  یب  مزال و  رـصنع  کی 
هب ار  يزیچ  ناشیا  هک  دوش  روصت  دـیابن  هتبلا )  . ) ...درک یم هنیهب  هدافتـسا  اقآ  دـمحا  جاح  تروشم  زا  ماـما  داد و  یم تروشم  ماـما 
زا مه  ماما  دندرک و  یم لقتنم  ماما  هب  يددعتم  دراوم  رد  ار  يا  يوق نشور و  تارظن  یلو  دوبن ، ریذپ  نیقلت  ماما  .درک  یم نیقلت  ماما 

(1) «. ...دندرک یم هدافتسا  اهنآ 

یگداوناخ يوخ  قلخ و 

یگداوناخ يوخ  قلخ و 

یناطلـس هللا  تیآ  رتخد  اـب  رهم 1348 ، مهدزای  رد  هداوناخ ، ياضعا  رگید  ماـما و  اـب  تروشم  قیقحت و  زا  دـعب  دـمحا ، دیـس  جاـح 
هب رـسپ  هس  دـنویپ ، نیا  لصاح  .تسا  مق  رد  تیناحور  مرتحم  فیرـش و  نادـناخ  زا  هک  درک  جاودزا  مناخ  همطاف  هدیـس  ییابطابط ،

(2) .تسا یلع  دیس  رسای و  دیس  نسح ، دیس  ياه  مان

ترـضح هب  يزور  تسه  مدای  هک  دوب  طاتحم  دـح  نآ  ات  لاملا  تیب  فرـصم  رد  دـمحا ) : ») تسا هتفگ  ییابطابط  همطاف  شرـسمه 
شرافـس نم  هب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .مهد  یم ماجنا  هک  تسا  يراک  نازیم  زا  شیب  ما  یگدـنز  هنیزه  منک  یم رکف  نم  تفگ : ماـما 
تـساوخ یم شلد  هشیمه  .دوـب  فلاـخم  ًاـعقاو  ییارگ  لـمجت عوـن  ره  اـب  منکب و  ار  ییوـج  هفرـص  تیاـهن  ندرک  جرخ  رد  درک  یم

قلعت بالقنا  ربهر  رـسپ  هب  اه  هیده نیا  تفگ  یم نم  هب  وا  .دیـسر  یم دارفا  زا  ییاه  هیده یهاگ  .دشاب  هتـشاد  ار  یگدـنز  نیرت  هداس
لاملا تیب  هب  قلعتم  دمحا و  هب  هن  دراد 

صص 18 و 19. لد ، هنیجنگ  - 1
صص 61 و 62. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 2
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.تسا فارـسا  نیا  تفگ : یم درک و  یم ضارتعا  دمحا  مدرک ، یم تسرد  اذـغ  روج  ود  نم  رگا  دـمآ ، یم هک  نامهیم  ًالثم  ای  .تسا 
هک ییاهراک  نیا  .دـنک  یم تیافک  ندز  خـیم  نامه  .درادـن  مزال  هدرپ  بوچ  تفگ : یم منزب ، هدرپ  اه  قاتا يارب  متـساوخ  یم یهاگ 

.دوش یم نم  ینارگن  ثعاب  دینک ، یم امش 

رتهب نیاربانب ، .دنراد  تسود  مه  نارگید  ياه  هچب دشاب ، هتـشاد  يزاب  بابـسا  دراد  تسود  ام  هچب  هک  روط  نامه  تفگ : یم هشیمه 
هرفـس رـس  یتـقو  .دـننامب  مورحم  نارگید  دیـشاب و  رادروخرب  تمعن  دـنچ  زا  امـش  هکنیا  هن  دـنوش ، دـنم  هرهب ناـسکی  روط  هب  تسا 

.دنک هیهت  اذغ  هداوناخ  دوخ و  يارب  دناوتن  ای  دشاب  هنسرگ  یسک  ادابم  دوب  نارگن  تسشن ، یم

مه اب  هک  رفن  ود  تشاد  داقتعا  اریز  دوب ؛ هدیدنـسپ  رایـسب  درک ، یم میـسرت  كرتشم  یگدـنز  کی  يارب  دـمحا  دیـس  هک  يزیچ  نآ 
مه یتفرعم  و  یفطاع ، يرکف ، لماکت  رد  دراد  ترورـض  هکلب  دننک ، دودحم  ار  رگیدمه  دیابن  دنراذگ ، یم  انب  ار  كرتشم  یگدنز 

قیوشت لیصحت  تفرعم و  بسک  هب  ار  شرسمه  دمحا  ور ، نیازا  .دنشاب  هتشاد  دامتعا  مه  هب  دنیامن و  كرد  ار  رگیدکی  دنـشوکب و 
هک رهظزادعب  شش  جنپ و  تعاس  ات  درک ، یم تسرد  اذغ  ام  يارب  یتح  تشاد و  یم هگن  ار  اه  هچب دنام ، یم هناخ  رد  دمحا  .درک  یم

.متشگ یمرب  هناخ  هب  نم 

دیـشخب و یم انعم  نم  یگدنز  هب  هک  دوب  وا  ياه  يراکادـف اه و  قیوشت .مناوخب  ار  دوخ  سرد  مناوتب  نم  هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا  همه 
رد هک  وا  اب  متـشاد ، یلکـشم  ای  یمغ  هاگره  .دوب  نابرهم  زوسلد و  یتسود  نوچمه  میارب  یتسار  هب  وا  .دوب  ما  یگدـنز  شخب  حور 
زا ررکم  یـسرپلاوحا  رطاخ  هب  هک  شراک  طیحم  زا  مدـش ، یم رامیب  یتقو  .درک  یم  هئارا  ار  اه  ییاـمنهار نیرتهب  متـشاذگ ، یم ناـیم 

: مدرک یم كرد  ار  رعش  نیا  قیمع  يانعم  دمآ ، یم هناخ  هب  نم 

منیلاب رس  رب  ییایب  هنابیبط  رگ 

ار يرامیب  تذل  مهدن  ملاع  ود  هب 
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یگدیـسر ردام  ردپ و  عضو  هب  نم  ات  درذگب  شدوخ  قح  زا  هک  دوب  یـضار  .درک  یم شرافـس  نم  هب  منیدلاو  هب  تمدـخ  دروم  رد 
(1) «. منک

همه زا  رتشیب  ار  وا  ناشیا  دـندرک  یم رکف  همه  هک  دوب  يا  هنوگ هب  شنارهاوخ  ياـه  هچب زین  دوخ و  نادـنزرف  اـب  دـمحا  دیـس  راـتفر  »
سک چـیه  هک  دـنک  دروخرب  يا  هنوگ هب  يربـهر  تیب  ياـضعا  اـب  هک  دوـب  نیا  رب  يو  شـشوک  ماـما ، تلحر  زا  دـعب  .دراد  تسود 

.دنکن دوبمک  ساسحا 

(2) «. دوب يو  لاح  بقارم  رایسب  درک و  یم دروخرب  مارتحا  لامک  اب  لاح  نیع  رد  یمیمص و  رایسب  شردام  اب 

ینیمخ دمحا  دیس  جاح  تلحر  یگنوگچ  يرامیب و  ریس 

ینیمخ دمحا  دیس  جاح  تلحر  یگنوگچ  يرامیب و  ریس 

ار یتولخ  هشوگ  تشاد  لـیامت  رتشیب  دوب و  هدـش  یبـیجع  لوحت  راـچد  شیوخ ، تکربرپ  هاـتوک و  رمع  رخآ  ياـه  لاـس رد  دـمحا 
: تفگ دمحا  دیس  راب  کی  تسا « : هتفگ  هراب  نیا  رد  موحرم  نآ  کیدزن  ناتسود  زا  يداجس ، قداصدیس  مالسالا  تجح  .دنیزگرب 

نیا .تسا  لکشم  رما  فرط  نیا  .نک  حالـصا  ار  تدوخ  .وش  بوخ  دمحا  دیوگ : یم ماما  ترـضح  مدید  باوخ  رد  لبق  لاس  کی 
.تشاد يا  هژیو ياه  تبقارم نآ  زا  سپ  دش و  ناشیا  يارب  لوحت  کی  أدبم  باوخ 

اجنآ رد  تفر و  یم رقحم  کـچوک و  يا  هناـخ هب  يریوک  هقطنم  نآ  ناـیم  رد  موحرم  نآ  کـشوک ، ناـبایب  رد  مق ، رتمولیک  رد 45 
درک و یم يراج  نابز  رب  ار  يرکذ  .دنک  هدایپ  دوخ  دوجو  رد  ار  باتک  نیا  بلاطم  درک  یم یعس  دناوخ و  یم ار  ماما  نیعبرا  باتک 

(3) «. دشاب ایهم  گرم  يارب  دنک و  حالصا  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  تفگ  یم ررکم  دوب و  هدرک  ادیپ  یتفگش  ینافرع  تالاح 

.81 صص 53 _  ییابطابط ، همطاف  مناخ  اب  هبحاصم  لد ، هنیجنگ  کن : - 1
ص 93. يدرجورب ، دومحم  رتکد  اب  وگو  تفگ لد ، هنیجنگ  - 2

ینیسح ياه  هولج ینیسح ، هللا  تمعن دیس  صص 76 و 77 ؛ ش 4 ، ناتسمز 1374 ، لوا ، لاس  هزوح ، مایپ  هلجم  روپ ، مظاک  سابع  - 3
صص 448 و 449. ینیمخ ، يامیس  رد 
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دیاب رمع  هدـنام  یقاب نیا  رد  درک  یم ساسحا  دوب و  هتفایرد  ار  ییاه  تمـالع ناـشیا  : » تسا هدوزفا  مه  يرون  قطاـن  مالـسالا  تجح 
«. دریگب رت  يدج ار  سفن  اب  هزرابم 

یلیخ نم  هک  داد  ییادن  یـسک  کی  دوب ، هتفگ  هناخ  رد  دمحا  دیـس  مردـپ  : » تسا هدرک  لقن  ینیمخ  نسح  دیـس  ناشدـشرا  دـنزرف 
«. تسا کیدزن  ترخآ  رفس  هک  دوب  هدش  يو  هب  یتاماهلا  ایوگ  منک ، یمن رمع 

نیا .مدرگ  یم قحلم  وا  هب  هک  متسه  ماما  تیب  زا  یـسک  نیلوا  نم  تفگ  یم هک  مدینـش  دمحا  زا  : » دوب هتفگ  مه  شناتـسود  زا  یکی 
(1) «. منک یمن یخوش  نم  هک  دینک  تشاددای  ار 

(2) .دنا هدرک حرطم  مه  نایراصنا  یبورک و  یلعزخ و  ینک ، يودهم  مالسا  ججح  تایآ و  ار  اه  هتفگ نیا  هیبش 

رخاوا نیا  .داد  یم نم  هب  ار  دوخ  تلحر  ربخ  ماما  راگدای  هک  دش  یم اهراب  : » دوب هتفگ  دمحا  جاح  موحرم  رازگتمدخ  یـسیع ، جاح 
مه هثداح  زا  لبق  زور  ات  مدوشگ و  یم  ار  برد  متشاد ، دیلک  نوچ  نم  یلو  دوش ، دراو  داد  یمن هزاجا  ار  یسک  تسب و  یم ار  برد 

(3) «. مدرب راهان  شیارب 

ياه شرازگ .دروآ  دـیدپ  ناریا  سپـس  ناراـمج ، رد  ار  ینارگن  زا  یجوم  ماـما ، راـگدای  ندـش  يرتسب  ربخ  دنفسا 1373 ، زور 21 
هاگتسد نوخ و  شدرگ  هاگتسد  لماک  تسیا  ببس  باوخ ، تلاح  رد  یسفنت  یبلق و  یناهگان  هضراع  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  يرـصب 

تفای لاقتنا  هللا  هیقب  قورع  بلق و  یصصخت  ناتسرامیب  هب  ناشیا  گنرد  یب .تسا  هدش  يزغم  هتکس  ببـس  رما  نیمه  هدش و  سفنت 
روشک رـسارس  رد  .دننک  یم زاغآ  ار  يدادـما  ياه  تیروف وی ، یـس یـس شخب  لماک  تازیهجت  زا  هدافتـسا  اب  صـصختم  ناکـشزپ  و 

ماما هتفیش  نمؤم و  ناسنا  اه  نویلیم

صص 76 و 77 ش 4 ، ناتسمز 1374 ، لوا ، لاس  هزوح ، مایپ  هلجم  روپ ، مظاک  سابع  - 1
ص 34. ش 9 ، ملعم ، دشر  - 2

ش 10. لاس 1374 ، روضح ، هلجم  - 3
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دنزرف زاین  دروم  ياه  مادنا هک  دندش  رـضاح  ناتـسرامیب  رد  يدایز  هدع  یتح  دننک و  یم دنلب  هثاغتـسا  اعد و  هب  تسد  شراگدای ، و 
دنفسا زور 25  هاگماش  رد  تشادن و  يا  هجیتن یکـشزپ  میت  ریذپان  یگتـسخ  شالت  زور ، جنپ  زا  سپ  لاح  ره  رد  .دننک  ادها  ار  ماما 
رادمان رادرـس  ياثر  رد  ناریا  تساخرب و  نارامج  زا  يراز  نویـش و  دایرف  .تفگ  کیبل  ار  قح  يادـن  ینیمخ ، دـمحا  دیـس  ، 1373
مـسارم رد  ات  دندوب  هدـمآ  نارهت  هب  روشک  نوگانوگ  طاقن  زا  رفن  نارازه  دـعب ، زور  حبـص  .دیـشوپ  هایـس  هچراپکی  ینیمخ ، تضهن 
طـسوت تیم  زامن  یعرـش و  تافیرـشت  زا  سپ  ماما ، صلخم  نیما  نآ  ندب  ماجنارـس  .دـننک  تکرـش  ماما  دـمحا  رهطم  رکیپ  اب  عادو 

ریبک ربهر  رانک  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مرح  رد  مدرم ، نوگانوگ  راشقا  روضح  اـب  هوکـشاب ، عییـشت  يا و  هنماـخ هللا  تیآ  ترـضح 
(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  بالقنا 

هدهع رب  ار  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  یتسرپرس  زین  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مرح  تیلوت  نسح  دیس  ردپ ، تیصو  هب  انب 
مان هب  دـلج  راهچ  رد  ینیمخ  دـمحا  دیـس  ياه  ینارنخـس تارطاخ و  تارظن ، اه ، هبحاصم اه ، مایپ اـه ، هماـن زا  يا  هدـیزگ  (2) .تفرگ

هدرک پاچ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هک  هدمآ  مهارف  راثآ  هعومجم  اه و  هاگدید باتفآ ، لیلد  باتفآ ، هنییآ 
(3) .تسا

ص ج 2 ، تلم ، ناگربخ  صص 4 و 5 ؛ ش 23299 ، ، 20/12/1383 ماما ،) راگدای  لاحترا  درگلاس  همان  هژیو  ) تاعالطا همانزور  - 1
.314

ص 60. نامیا ، هلیبق  رجاهم  - 2
صص 218 و 219. ش 58 ، شهوژپ ، هنیآ  - 3
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تانایب نانخس و  زا  يا  هدیزگ مجنپ : لصف 

هراشا

تانایب نانخس و  زا  يا  هدیزگ مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

ناناملسم رادتقا  تزع و  راهطا و  همئا 

هیقف تیالو  يربهر و  زا  تیامح 

یمالسا بالقنا 

یمالسا ماجسنا  داحتا و 

یگنهرف یملع و  ییافکدوخ  يروابدوخ و 

نانبل نیطسلف و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هرابرد 

ناوناب

رت نوزفا شهوژپ  يارب  یعبانم 

ناناملسم رادتقا  تزع و  راهطا و  همئا 

ناناملسم رادتقا  تزع و  راهطا و  همئا 

یلمع هتخانـش و  همئا  فادها  رگا  .تسین  (ع ) راهطا همئا  دـصاقم  تسردان  كرد  زج  يزیچ  هعیـش  مالـسا و  ناهج  تالکـشم  أشنم 
هزاجا دنبای و  تسد  داحتا  هب  دنناوت  یم زین  ام  تنس  لها  ناردارب  هک  دنوش  یم دحتم  رابکتـسا  ناهج  ربارب  رد  نایعیـش  اهنت  هن  دنوش ،

.دنوش هریچ  ترخآ  ایند و  روما  رب  یمالسا ، ياهروشک  رد  نانآ  نارکون  ناربکتسم و  داد  دنهاوخن 

اب دروخرب  راکمتـس ، ياه  تردـق ربارب  رد  یگداتـسیا  نامورحم ، اـب  ندوب  وسمه  (ع ،) راـهطا همئا  یلوصا  ياـه  روتـسد  زا  اـه  یخرب
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  نآرق و  ياهروتسد  زا  يوریپ  یناسفن ، ياهاوه  زا  يرود  اه ، هنیمز همه  رد  ندوب  لقتسم  ناراد ، هیامرس

فیرعت رگا  میا ؛ هدیـسر ناراوگرزب  نآ  فادها  زا  یکی  هب  میتسه و  راهطا  همئا  هعیـش  میدرک ، یگدنز  ارقف  نوچمه  رگا  .تسا  هلآ 
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نایقتم يالوم  هعیـش  هک  میـشاب  نئمطم  درک ، ردـک  ار  نامحور  تسرد  هدـنزاس و  ولو  داقتنا  داش و  ار  ناـملد  قحاـن ، ولو  دـیجمت  و 
.میتسین اهنآ  هعیش  ًانیقی  میتساوخ ، ار  يزیچ  ادخ  ریغ  يارب  رگا  تفای ، نانیمطا  ادخ  ریغ  هب  ناملد  رگا  .میتسین 
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نانمشد ربارب  رد  تبالص  رظن  زا  یگداس و  لامک  رد  یگدنز  رظن  زا  يا ، هنماخ هللا  تیآ  ترضح  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
، رفک ناهج  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  .دنیامن  یم هدومن و  عافد  ناهج  ناناملسم  یمالـسا  ياه  نامرآ زا  راهطا ، همئا  نوچ  مالـسا ،

اهرازآ عاونا  دروم  نامرآ ، نیمه  لیلد  هب  دـنک و  یم عافد  (ع ) همئا ربماـیپ و  نآرق ، مالـسا ، زا  هک  هدـمآ  دوجو  هب  یتفع  یب داـحلا و 
.تسا هتفرگ  رارق 

ناهج و یهورگ  ياه  هناسر هلمح  دروم  هجو ، نیرتدـب  هب  (ع ) راـهطا همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  عاـفد  رطاـخ  هب  اـم 
(1) .میا هتفرگ رارق  نانآ  ناگدننادرگ 

هیقف تیالو  يربهر و  زا  تیامح 

هیقف تیالو  يربهر و  زا  تیامح 

.درادن ار  يربهر  میرح  نتـسکش  قح  سک  چـیه  تسین و  ادـج  تیالو  زا  ماظن  .تسا  هللا  بزح  تما  تدـحو  هطقن  تیالو ، زورما  »
یلو رادتقا  هب  هک  دوش  بجوم  فالتخا  زورما  رگا  .تسام  یمالـسا  بالقنا  ریذـپان  هشدـخ  لوصا  زا  یمالـسا  ماظن  يربهر  تمرح 

دنراد و دوجو  ایند  رد  لطاب  لباقم  رد  قح  صخاش  ناونع  هب  ماظن  ربهر و  زورما  .میا  هدش بکترم  یگرزب  هانگ  دسرب ، بیـسآ  هیقف 
میراذگن میـشاب و  يربهر  تشپ  رت  عطاق رت و  مکحم رتدحتم ، دیاب  .میرادرب  نامهار  رـس  زا  ار  عناوم  همه  نامربهر  رـس  تشپ  دیاب  ام 

ماما زا  تعاطا  يا ، هنماخ زا  تعاطا  .دـنک  ییاهنت  ساسحا  ینیمخ  ماما  میتشاذـگن  هک  روط  نامه  دـنک ، ییاـهنت  ساـسحا  ناـمربهر 
هک ما  هدرک دـهع  ماما  ادـخ و  اب  ماما ، تلحر  زا  دـعب  نم  .تسین  ماـما  طـخ  رد  دیـشاب  نئمطم  دـشاب ، رواـب  نیا  رکنم  سکره  .تسا 

.مرادنرب وا  لیم  فالخ  یتح  يربهر و  هیلع  یمدق  نیرت  کچوک 

همه روـحم  یمالـسا  بـالقنا  يربـهر  .دوـب  دـهاوخ  یلمع  هـیقف  تیـالو  زا  تیاـمح  وـترپ  رد  یمالـسا  تـما  تدـحو  ظـفح  زورما 
ياه تکرح اه و  يریگ میمصت

.39 صص 31 _ باتفآ ، هنییآ  کن : 3/3/1369 ؛ (ع ،) تیب لها  یناهج  سنارفنک  رد  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  ياهدومنهر  کن : - 1
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هتـسج و يرود  ماظن  بالقنا و  زا  دـنیزگ ، يرود  نآ  زا  هکره  .تسا  بالقنا  ياه  شزرا روحم  هیقف  یلو  .تسا  یبالقنا  یمالـسا و 
.تسا لوئسم  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد 

روآدای يرابکتـسا ، يایند  ياـه  هلیح ربارب  رد  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماـقم  ریذـپان  شزاـس  راوتـسا و  عضاوم 
يربهر تاروتـسد  نوگانوگ ، داعبا  رد  یگنهرف  مجاـهت  فارحنا و  رهاـظم  همه  ربارب  رد  دـیاب  .تسا  ینیمخ  ماـما  هناـمیکح  عضاوم 

یهلا و لیـصا ، يروما  ناونع  هب  اـیند  رد  يربـهر  ياـه  هدـیا اـه و  ناـمرآ هزورما  .میهد  رارق  نیعلا  بصن  ار  یمالـسا  بـالقنا  مظعم 
ربارب رد  ناوت  همه  اـب  بـالقنا  ربهر  .میـشاب  مظعم  ربهر  تارکفت  جورم  میراد  هفیظو  اـم  زا  مادـکره  .تسا  هدـش  هتخانـش  یمالـسا 

؛ مینک تیعبت  نآ  زا  دیاب  همه  دنهد ، صیخشت  بالقنا  ماظن و  تحلصم  هب  ار  یعضوم  يربهر  رگا  .دنا  هداتسیا  اه  تردق یهاوخ  جاب
ماما و فادها  ات  مینک  ناربج  یلدمه  داحتا و  يربهر و  زا  ینابیتشپ  اب  ار  ینیمخ  ماما  يدوجو  ألخ  دیاب  .میتسه  تیالو  هب  لئاق  اریز 

.دبای موادت  تردق  اب  بالقنا 

عضاوم زا  ناهج  حطس  رد  تردق  اب  بالقنا  ماظن و  هللادمحب  .میرادن  یسایس  لکـشم  ای  نارحب  ناونع  تحت  يزیچ  روشک  رد  زورما 
يربهر يوس  زا  بلاغ ، رثؤم و  یلصا ، تسایس  ناونع  هب  ماما  طخ  زونه  هک  تسا  يزارفارـس  ثعاب  نیا  دنک و  یم عافد  دوخ  قح  هب 

هللا تیآ  ترـضح  هناـمیکح  يربـهر  لـحار و  ماـما  یـسدق  ياـه  سفن یهلا و  تادـییأت  هیاـس  رد  دوـش و  یم لاـبند  بـالقنا  مظعم 
.درک زیهرپ  یگدز  لیلحت  زا  دیاب  .دهد  یم همادا  دوخ  نشور  هار  هب  بالقنا  تسا و  هدنام  رمث  یب نمـشد  ياه  هئطوت همه  يا ، هنماخ
هیقف تیـالو  زا  يوریپ  رد  ار  اـیند  نید و  تداعـس  دـیاب  همه  .تسا  ربـتعم  تیـالو  يـالاو  ماـقم  زا  تعاـطا  هیاـس  رد  لـئاسم  لـیلحت 

(1) «. مینک وجو  تسج

.34 صص 23 _  اه ، هاگدید کن : - 1
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یمالسا بالقنا 

یمالسا بالقنا 

لماع نیرت  مهم .تساه  هنحـص رد  مدرم  فلتخم  راشقا  هوکـشاب  هدرتسگ و  روضح  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  يزوریپ رد  مهم  لـماع  »
نیلوئـسم ینوگمه  یگناگی و  .تسا  مدرم  ياه  هدوت ماظن و  نارازگراک  داحتا  یگناگی و  ظفح  ماظن ، بالقنا و  ياه  نامرآ دربشیپ 

زا تیامح  تهج  رد  مینادب و  ردق  ار  یهلا  تمعن  نیا  دیاب  ام  تسا و  ناریا  یمالـسا  میظع  تضهن  رـصحنم  ياه  یگژیو زا  مدرم ، و 
.مینک شالت  بالقنا 

درک و رقتسم  ار  دوخ  یشزرا  ياه  هیاپ تفای و  ماکحتـسا  وگروز  ملاظ و  رگ ، هطلـس ياه  ماظن اب  رمتـسم  هزرابم  رد  یمالـسا  بالقنا 
مالـسا و لابق  رد  مدرم  داحآ  .دـنوش  هدرپس  یـشومارف  يداو  هب  بالقنا  ياه  شزرا میراذـگب  دـیابن  .دومن  ریگملاع  ار  اه  شزرا نیا 

ياه تردق هناملاظ  هرطیس  اریز  دور ؛ یم رامش  هب  رصاعم  خیرات  ياه  هزجعم نیرت  گرزب زا  یکی  یمالسا  بالقنا  .دنلوئـسم  بالقنا 
فعـضتسم ناملـسم و  ياه  تلم سفن  هب  دامتعا  يروابدوخ و  بجوم  درک و  عطق  ناریا  مدرم  یلم  عفاـنم  لواـپچ  رد  ار  يرابکتـسا 

.دش

هدازآ ياه  ناسنا همه  يارب  دوخ ، یگنهرف  يونعم و  میظع  هناوتشپ  اب  هک  دوب  رصاعم  رصع  رد  گرزب  یلوحت  ناریا  یمالسا  بالقنا 
اب توافتم  ًالماک  یتیهام  فده و  زا  هک  تخاس  نکمم  یطیارـش  رد  ار  دادبتـسا  غوی  زا  ییاهر  بالقنا ، .دنام  دهاوخ  یقاب  قشمرس 
ار توغاط  طحنم  هتسباو و  گنهرف  هک  دوب  یهلا  ناربمایپ  تضهن  زا  هتفرگ  تئـشن  یمالـسا  بالقنا  .دوب  رادروخرب  اه  بالقنا ریاس 

.داد رییغت  یهلا  یمالسا  گنهرف  هب 

ناونع هب  ار  هشیدـنا  يدازآ  يونعم و  ياه  شزرا دـیاب  ام  .تسا  بالقنا  گرزب  ياه  تمعن زا  مدرم  یگنهرف  یـسایس و  رکفت  دـشر 
یتیامح شقن  یهلا ، تادییأت  رصنع  هس  .میهد  جاور  نوئش  همه  رد  مالسا  ماظن و  بالقنا و  یلصا  زایتما 

( هر  ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comتیصخش و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:61

(1) «. تسا یمالسا  ماظن  بالقنا و  ياهدرواتسد  رارمتسا  اقب و  لماع  نیرت  مهم تیناحور ، تیاده  مدرم و 

یمالسا ماجسنا  داحتا و 

یمالسا ماجسنا  داحتا و 

مالسا و زورما  .مینک  ظفح  هتـشذگ  زا  شیب  ار  نامداحتا  هک  مینک  زارفارـس  ار  مالـسا  میناوت  یم یتروص  رد  دیـشاب ، هاگآ  دینادب و  »
یلم و عفانم  زا  ار  رابکتـسا  يدایا  تسد  دـیتسیاب و  نانمـشد  ربارب  رد  دـحاو  رکف  شنیب و  اب  .تسامـش  داـحتا  جاـتحم  ًادـیدش  ماـظن 

(2) «. دینک عطق  نات  یمالسا 

زا دـننک  شـالت  دـیاب  نیارباـنب ، .دنتــسه  یناوارف  كرتـشم  طاـقن  ياراد  ییاـیفارغج  ياـه  یگژیو هـنیمز  رد  یمالــسا  ياـهروشک  »
رابکتسا هطلس  زا  ییاهر  ریسم  رد  یمالسا  تما  مینک  یعـس  دیاب  ام  .دننک  هدافتـسا  یـسایس  داحتا  تهج  دوخ  كرتشم  ياه  تیعقوم

اهنآ زا  دسانـشب و  اه  هنیمز همه  رد  ار  دوخ  ياه  ییاناوت هتـسیاش ، دنمتداعـس و  یگدـنز  کی  زا  يرادروخرب  ییافکدوخ و  یناهج ،
تاـیبرجت و لاـقتنا  تـهج  رد  یمالـسا  ياـهروشک  یگنهرف  یملع و  لداـبت  اتـسار  نـیا  رد  .دـهد  ماـجنا  ار  يرادرب  رهب ه  رثکادـح 

(3) «. دوش عقاو  هجوت  دروم  دیاب  ییایفارغج  تاعلاطم 

(4) «. تسا یمالسا  دحاو  تما  تمظع  رادتقا و  همزال  یمالسا ، ياه  تلم یگتسب  مه داحتا و  يونعم ، ياه  شزرا يایحا  »

لیکـشت یلاعتم  فادها  هب  لین  تهج  رد  یمالـسا  يژولوئدیا  ياول  تحت  ار  یگرزب  يورین  دنـشاب ، دـحتم  رگا  یمالـسا  ياه  تلم »
نامیا .داد  دنهاوخ 

.91 صص 83 _  اه ، هاگدید کن : - 1
.7/8/1369 دبنگ ، ناتسرهش  ینس  هعیش و  نایجیسب  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 2

.3/2/1371 مالسا ، ناهج  ییایفارغج  ياه  یگژیو یسررب  رانیمس  رد  ناگدننک  تکرش  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 3
.16/3/1371 یجراخ ، نانامهیم  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 4
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(1) «. تسا يروابدوخ  يایحا  هنیمز  نیرتهب  یلاشوپ ، ياه  تردق هب  ییانتعا  یب یمالسا و  ياه  تلم نیب  یگتسب  مه  نآرق ، هب 

تدحو .تسا  یللملا  نیب  تالداعم  رد  نانآ  تمظع  تردق و  یلجت  نیرت  گرزب ناناملـسم ، کیژولوئدـیا  یگتـسب  مه تدـحو و  »
نید درد  یمالسا  للم  ینونک ، طیارـش  رد  .دنراد  یکرتشم  درد  دننک  ساسحا  نانآ  همه  هک  تسا  یلمع  ینامز  ناناملـسم ، یقیقح 
ياه شزرا  اهرواب و  يایحا  ریسم  رد  هکنآ  زج  دنرادن  يا  هراچ دوخ  یبلط  تقیقح  حور  یهاوخ و  مالسا  ساسا  رب  دراد و  تیوه  و 
يایند .دنزاس  زکرمتم  ار  دوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  مالسا ، تشونرس  میسرت  يارب  دنراذگب و  رانک  ار  یگدنکارپ  هقرفت و  یمالسا ،
بجاو ناناملسم  همه  رب  زورما  دناد و  یم دوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  يدج  يرطخ  ار  مالسا  تاداقتعا  شرتسگ  دشر و  يرابکتسا 

(2) «. دنشاب بان  مالسا  رگتیامح  هملک ، تدحو  اب  هک  تسا 

رد یمالـسا  دحاو  تما  ناونع  تحت  دیاب  یمالـسا  ياه  تلم .دـنا  هدرب دوس  ناناملـسم  هدـنکارپ  عضاوم  زا  هراومه  مالـسا  نانمـشد  »
ار ییاهن  فرح  دوخ ، داحتا  اب  یمالـسا  ياهروشک  میراودیما  .دنـشاب  هتـشاد  هدننک  نییعت  رثؤم و  شقن  ناهج  ياه  هنحـص عماجم و 

یمالسا ياهروشک  یعقاو  هاگیاج  تخانـش  مهافت و  دنمزاین  یللملا  نیب  قیقد  ياه  تسایـس ذاختا  اریز  دننزب ؛ یللملا  نیب  عماجم  رد 
هب تکرح  .دش  دهاوخن  لح  یمالسا  ياهروشک  راشرس  ياه  ییاناوت تردق و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ناهج  رد  یلکشم  چیه  تسا و 

(3) «. میشاب دحتم  مه  اب  هک  دوب  دهاوخ  یلمع  یتروص  رد  یمالسا  دحاو  تما  ققحت  تمس 

.9/4/1371 نادوس ، شترا  داتس  سیئر  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 1
.5/6/1371 یمالسا ، تدحو  سنارفنک  رد  ینارنخس  - 2

.15/1/1372 يزلام ، ریزو  تسخن  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 3
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یگنهرف یملع و  ییافکدوخ  يروابدوخ و 

یگنهرف یملع و  ییافکدوخ  يروابدوخ و 

( ناـگناگیب اـه و  تردـقربا  ) میلـست راـچان  مینک ، هرادا  ار  دوخ  شناد  هلیـسو  هب  میناوـتن  رگا  میتسیاـب ، دوـخ  ياـپ  يور  میناوـتن  رگا 
رظن زا  ًایناث  .دشاب  يوق  یملع  يداقتعا و  رظن  زا  ادتبا  دیاب  دنک ، یگدنز  لقتـسم ) و   ) دازآ دـهاوخب  رگا  هعماج  کی  سپ  .میوش  یم

(1) «. دشاب یگدازآ  لالقتسا و  رادفرط  ینعی  دورن ، روز  راب  ریز  هک  دشاب  يدح  رد  یهاوخ  يدازآ  یملع و 

.تسا يرورض  بالقنا  ماظن و  یصصخت  یملع ، هناوتشپ  تیوقت  يارب  فراعم ، مولع و  ياهدرواتسد  نیرتدیدج  هب  یبایتسد  زورما  »
زهجم ایند  نید و  ملع  هب  اه  هنیمز یمامت  رد  دیاب  بالقنا  فادها  ققحت  يارب  .دراد  زاین  ًادـیدش  دـهعتم  ناملاع  هب  ام  بالقنا  ماظن و 

، دناد یم تدابع  نیع  ار  ملع  هک  یهلا  ریسم  زا  ات  دینکن  شومارف  ار  سفن  بیذهت  فراعم ، ملع و  بسک  رانک  رد  دیاب  هتبلا )  ) .میوش
(2) «. دیوشن فرحنم 

، دیزاس همیب  ار  روشک  لالقتسا  ییافکدوخ و  دیسرب و  یملع  یـصصخت و  يالاب  حوطـس  هب  رگا  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد امـش  »
نامه هتکن  نیا  .درک  دنهاوخ  هیذغت  امـش  یملع  عبنم  زا  اهنآ  دـش و  دـیهاوخ  هدـنیآ  رد  یمالـسا  روهظون  ياه  ماظن يارب  ماهلا  أشنم 

قح تاذ  رب  لکوت  اب  دـینک و  شالت  هنادـجم  تهج ، نیا  رد  دـیاب  امـش  تسا و  هدـنکفا  برغ  ناهج  لد  رد  ساره  هک  تسا  يزیچ 
(3) «. دینک تکرح 

ینامز ره  زا  شیب  زورما  ام  .تسا  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس و  نوگانوگ  ياه  هنیمز رد  هعسوت  دشر و  يانب  ریز  یگنهرف ، لوحت  »
گنهرف زا  هعماج  دیاب  راوشد  طیارـش  نیا  رد  .میتسه  هجاوم  هنامحر  یب یلکـش  هب  رگ  هطلـس نانمـشد  یـسایس  یگنهرف و  مجاهت  اب 

(4) «. ددرگ هیذغت  یمالسا  لیصا 

.10/11/1369 نازومآ ، شناد زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 1
.16/8/1370 نازومآ ، شناد نایبرم و  ناملعم ، اب  رادید  رد  ینارنخس  - 2

.16/11/1370 نازومآ ، شناد اب  رادید  رد  ینارنخس  - 3
.1371 / 29/10 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  ناریدم  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 4
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تیوه هب  نازومآ  شناد نایوجـشناد و  دـیاب  .تسا  یملع  نازاس  هدـنیآ  هب  هجوت  هیاس  رد  روشک  یگنهرف  يرکف و  لالقتـسا  ققحت  »
ام تسا و  رشب  عون  هب  قلعتم  یملع ، ياهدرواتسد  هتبلا  .دنرادن  ریغ  هب  زاین  هک  دنشاب  رواب  نیا  رب  ًاقیمع  دننک و  راختفا  دوخ  یگنهرف 

هدوبن یهاوخ  لالقتسا  نتشیوخ و  هب  نتشگزاب  عنام  هک  یطرش  هب  اما  میشاب ، هتشاد  يرکف  دتـسوداد  رگید  ياه  گنهرف اب  میناوت  یم
ياـه تلم تسا و  هدوب  رادروخرب  يراوتـسا  یگنهرف  هینب  زا  خـیرات  لوط  رد  اـم  روشک  ...دوـشن .  یگنهرف  هطلـس  لاـمعا  بجوـم  و 

هناوتشپ نینچ  اب  نیاربانب ، .دنا  هتسج هرهب  ام  نیرکفتم  نادنمشناد و  یگنهرف  یملع و  ياهدرواتسد  زا  اه ، هنیمز زا  يرایسب  رد  ناهج 
(1) «. مینک تاهابم  دوخ  یگنهرف  ياه  شزرا رب  سفن  تزع  تبالص و  اب  دیاب  یگنهرف  میظع 

، برغ يداـم  ياـیند  ياوتحم  یب رهاـظم  زا  زیهرپ  ناوج و  لـسن  ناـیم  رد  سفن  تزع  داـمتعا و  يداـقتعا ، ینید و  ياـهرواب  دـشر  »
شیوخ و لیصا  نتشیوخ  هب  تشگزاب  یبلط ، لالقتسا  حور  دیاب  .تسین  یفاک  لالقتسا  راعش  .دنک  همیب  ار  روشک  لالقتسا  دناوت  یم

(2) «. میشاب نوصم  نمیا و  برغ  لذتبم  مجاهم و  گنهرف  ربارب  رد  ات  دوش  هدیمد  ناوج  لسن  دبلاک  رد  يونعم  ياه  شزرا هب  هجوت 

نانبل نیطسلف و 

نانبل نیطسلف و 

تقیقح هار  يادهش  نوخ  هک  دننادب  دیاب  دننزب ، مقر  دوخ  يارب  يدبا  گنن  دنا  هدش رضاح  هک  يراکـشزاس  نئاخ و  ناربهر  زورما  »
رفک و هاگودرا  ربارب  رد  ناهج  رـسارس  ناناملـسم  مایق  تسا و  يراج  نیطـسلف  یبـالقنا  نادـنزرف  ياـه  گر  رد  ناـنچمه  يدازآ  و 

(3) «. تشاد دهاوخ  همادا  يرتشیب  تدش  توق و  اب  رابکتسا ،

.19/2/1372 نایوجشناد ، اب  رادید  رد  تانایب  - 1
.6/3/1372 یمالسا ، ياه  نمجنا اب  رادید  رد  تانایب  - 2

.15/5/1370 نارهت ، ناتسا  يادهش  ياه  هداوناخ اب  رادید  رد  ینارنخس  - 3
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ناناملـسم هنابلط  قح  هزرابم  رارمتـسا  هار  هناگی  دمهف و  یمن  ار  هناحلـسم  هزرابم  روز و  نابز  زج  سدـق ، رگلاغـشا  عورـشمان  میژر  »
لیئارسا اب  شزاس  هنوگره  ام  تسا و  هللا  بزح  هار  قح ، هار  .تسا  هناحلسم  داهج  یلاغـشا ، ياه  نیمزرـس نیطـسلف و  نانبل و  مولظم 

هب تناـیخ  دوـش ، یتسینویهـص  مـیژر  تیعورـشم  بجوـم  هـک  یتسایـس  عوـن  ره  زورما  .مـیناد  یم تسکـش  هـب  موـکحم  ار  بصاـغ 
(1) «. تسا بالقنا  یمالسا و  ياه  نامرآ

نیملسم مومع  هجوت  دروم  مالسا ، ناهج  لئاسم  سأر  رد  دیاب  مسینویهص  زواجت  راثآ  وحم  يارب  نیطـسلف  ناناملـسم  مایق  هزرابم و  »
رهظم لیئارسا ، .تسا  یناهج  رابکتسا  اکیرما و  اب  هزرابم  ینیع  قادصم  هنایمرواخ  هقطنم  رد  مسینویهـص  اب  هزرابم  زورما  .دریگ  رارق 

(2) «. تسا هدش  لامعا  زیزع  نیطسلف  صوصخ  هب  هنایمرواخ  هقطنم  ناناملسم  رب  هک  تسا  ییاه  يرگمتس ملاظم و  همه 

هک تسا  بجاو  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ياه  هشیدنا ناوریپ  لیصا و  نویبالقنا  رب  نیطـسلف ، خیرات  زا  ساسح  عطقم  نیا  رد  »
کیژتارتسا فادـها  زا  نیطـسلف ، نامرآ  زا  عافد  .دوش  دوکر  يدرـس و  راچد  هضاـفتنا  دـنراذگن  داـهج ، هزراـبم و  هیحور  ظـفح  اـب 

ناونع هب  ار  لیئارـسا  بصاغ  میژر  اب  هزرابم  نیطـسلف و  تلم  زا  عافد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ماظن و  .تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
(3) «. دنک یم یقلت  دوخ  لئاسم  نیرت  یلصا زا  یکی 

مسیلایرپما و یبلط  هعـسوت  اب  ییورایور  يارب  یمالـسا  دـحاو  تما  یتازراـبم  یـسایس و  تردـق  شیاـمن  زور  سدـق ، یناـهج  زور  »
یمالسا یناسنا _  هفیظو  کی  ینیطسلف ، مولظم  تلم  اب  یگتسب  مه  تیامح و  مالعا  ییامیپهار و  نیا  رد  تکرـش  .تسا  مسینویهص 

(4) «. تسا

.5/3/1371 یجیسب ، نارهاوخ  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 1
.7/1371 / 29 نیطسلف ، بالقنا  یماح  نازومآ  شناد اب  رادید  رد  ینارنخس  - 2

.20/7/1372 نیطسلف ، یمالسا  داهج  قباس  ربهر  یقاقش  یحتف  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 3
.17/12/1371 سدق ، یناهج  زور  ییامیپهار  تهج  مایپ  - 4
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  هرابرد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هرابرد 

، سفن اب  هدـهاجم  یلمع و  نافرع  نادـیم  رد  دوب و  هللا  یلا  عاطقنا  شدوجو  همه  هک  تسین ، اـم  فصو  هب  يزاـین  ار  ینیمخ  ماـما ) »)
هار تخانش  مینآ ، نایب  ییوگزاب و  دنمزاین  هک  ار  هچنآ  هکلب  دوب ، هداهناو  شلها  هب  شمیسانشب ، هکنآ  زا  شیپ  ار  ییایند  ياه  هبذاج

(1) «. تسا ینیمخ  نامرآ  و 

شیاه هلعـش هک  یتولخ  دـنیب ؛ یم تسود  لامج  رد  وحم  هللا و  یف  یناف  ار  شیوخ  تولخ  يدام ، دوجو  رهاظم  یفن  اب  ینیمخ  ماـما  »
هک دوب  وا  .نیمز  رب  دـش  يا  هروطـسا وا  گوس  درک و  بوذ  ار  ناگتفیـش  ِلد  ناج و  شجورع ، اـب  دـش و  زوسرگج  شقـشع  شتآ 
وا دای  مان و  دش و  ناسنا  ییاهر  تفرعم و  رپ  دیـشروخ  هک  ینیمخ  دـش ؛ ینیمخ  نرق  ام  نرق  درک و  هراپ  ار  یگدرب  لالغا  لسالس و 

.دشخرد یم زورما  رشب  هشیدنا  تشد  نهپ  رد  دیشروخ  زا  رت  هدنزورف 

اب ماما  .تسا  هتخانـشان  ایند  ناناملـسم  يارب  یتازرابم  یـسایس و  ینافرع ، یقالخا ، یملع ، نوگانوگ  ياـه  هنیمز رد  ماـما  تیـصخش 
.دندروآ مهارف  ار  مولظم  ياه  تلم يراودیما  يرادیب و  تابجوم  ناهج ، یسایس  تالداعم  رد  يدیدج  ماظن  ندیرفآ 

يرتشیب تردق  تّوق و  دوخ  يداقتعا  تازرابم  رد  متس  تحت   (2)، تسا هدروخ  مقر  ینیمخ  ماما  مان  اب  هک  ینارود  زاغآ  اب  دیدرت  یب
(3) «. تسا هدش  زاب  نانآ  يور  رب  يراودیما  ياهرد  زورما  تفای ، دنهاوخ 

اب هلحرم  هب  هلحرم  زاغآ و  ار  ینالوط  يا  هزرابم مدرم ، شقن  هب  داقتعا  مالـسا و  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـب  هک  تسا  يدرم  گرزب  ماـما ) »)
نتخادرپ تیعطاق و 

صص 12 و 13. باتفآ ، هنییآ  باتک  رد  جردنم  ینیمخ ، دمحا  دیس  مولظم ، بتکم  رادملع  يا  ردپ ؛ - 1
.دیشروخ تولخ  باتک  رب  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  همدقم  - 2

ماما ترـضح  تلحر  درگلاس  نیمود  نامدای  ، ) راهب 1370 روضح ، همانلصف  تسایـس ،» هزوح و  ماما ، ، » ینیمخ دمحا  دیـس  جاح  - 3
 (. هللا همحر  ینیمخ 
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رد درک و  هبلغ  هتفرشیپ  ياه  حالس دالوف و  نهآ و  رب  ریشمش ، رب  نوخ  يزوریپ  تداهـش و  راعـش  اب  درک و  يربهر  ار  نآ  مزال  ياهب 
.داد تزع  نیملسم  مالسا و  هب  .دیـشخب  رارقتـسا  ار  لقتـسم  یمالـسا و  یماظن  نید ، نانمـشد  یمامت  داحتا  نایناهج و  يروابان  نیع 

دوجو هب  نارگمتـس  تیمکاح  زا  هتـسخ  ناملـسم  اه  نویلیم لد  رد  قیمع  یبالقنا  زیخاتـسر و  .دومن  اشفا  ار  ییاکیرما  مالـسا  ناوریپ 
رد ار  يدام  تابـساحم  ياروام  قیاقح  نافرع و  اوقت ، تیونعم ، دیمد و  هدـش  فیرحت  میهافم  کسانم و  رد  ار  تقیقح  حور  .دروآ 

.دنایامن يدام  رکفت  هبناج  همه  تیمکاح  رصع 

، سفن هب  اکتا  حور  .دـیناسر  نایناهج  شوگ  هب  دـننک ، رواب  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  ار  مسیـسکرام  ياـه  ناوختـسا نتـسکش  يادـص 
(1) «. دیمد ناوج  لسن  نایم  رد  هژیو  هب  نیملسم ، عماوج  رد  ار  یمالسا  تیوه  هب  تشگزاب  يروابدوخ و 

ناوناب

ناوناب

یمامت رد  هدننک  نییعت  يروضح  حلاص ، نادنزرف  تیبرت  میلعت و  رب  هوالع  (س ،) همطاف ترضح  زا  يوریپ  هب  یمالـسا  ماظن  رد  نز  »
لئاق جرا  نز  ماقم  هبترم و  يارب  مالـسا  هزادـنا  هب  يداقتعا ، ماظن  بتکم و  چـیه  رد  .دراد  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هنحص

.دنا هدشن

ظفح ار  دوخ  روضح  الاب  يا  هیحور اب  اه  هنیمز یمامت  رد  دنا و  هتشاد روضح  یتازرابم  ياه  هنحص یمامت  رد  بالقنا و  نتم  رد  نانز 
اب ار  اه  هجنکـش عاونا  هک  دوب  یناملـسم  یبالقنا  نانز  دهاش  هاش  ياه  نادـنز ناریا ، ناملـسم  مدرم  تازرابم  شکاشک  رد  .دـنا  هدرک

گنج ياه  ههبج رد  روضح  يارب  دوخ ، نادنزرف  نارهوش و  یلـصا  قوش  ام ، یبالقنا  نانز  زا  یمیظع  لیخ  .دـندیرخ  یم لد  ناج و 
(2) «. دندوب

.ینیمخ دمحا  دیس  جاح  ملق  هب  رثوک  باتک  همدقم  - 1
.14/10/1369 ناوناب ، زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ینارنخس  - 2
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(1) «. دبلط یم ار  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یسایس ، روما  رد  ناوناب  لاعف  روضح  یمالسا ، بالقنا  رارمتسا  تایح و  زورما  »

یخیرات و شقن  يافیا  اب  ناملـسم  ناـنز  هک  مینک  یم رکف  اـم  دـنا و  هداد لیکـشت  نادرم  ناـنز و  ار  یمالـسا  بـالقنا  یلـصا  هتـسه  »
همه ماما و  .دـنا  هداد ناـشن  ناـیناهج  هب  ناملـسم  نز  زا  يزاـتمم  هرهچ  یمالـسا ، ماـظن  بـالقنا و  فلتخم  نوئـش  رد  دوخ  یبهذـم 

تاظحل نیرت  ساسح رد  ام  دـنا و  هتـشاد نز  یعامتجا  هاگیاج  زا  نشور  يریوصت  نانمـشد ، ءوس  تاغیلبت  فالخ  رب  ماظن  نیلوئـسم 
تابثا هب  ار  دوخ  یگنهرف  یـسایس و  غولب  دشر و  هدننک ، نییعت  یـشقن  يافیا  اب  ام  نانز  هک  میا  هدوب دـهاش  یمالـسا  بالقنا  خـیرات 

(2) «. دنا هدیناسر

ناج و لام و  زا  دندیـسر و  تداهـش  هب  نانمـشد  اب  راکیپ  ياه  هصرع رد  یمالـسا  نایک  زا  عافد  هار  رد  هک  ینانز  رب  دنوادخ  دورد  »
مالـسا بالقنا و  خیرات  هک  ینانزریـش  امـش  رب  نیرفآ  .دـنروآ  مهارف  ار  نآرق  مالـسا و  يالتعا  تابجوم  ات  دنتـشذگ  دوخ  زیچ  همه 

(3) «. دیدرگ نات  هناصلخم داهج  يراکادف و  نوهرم 

رت نوزفا شهوژپ  يارب  یعبانم 

رت نوزفا شهوژپ  يارب  یعبانم 

.1375 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، نامیا ، هلیبق  رجاهم  دیمح ، يراصنا ، . 1

.1385 لوا ، پاچ  امن ، یتسه  نارهت ، دیشروخ ، تحایس  اضرمالغ ، هراوز ، یلگ  . 2

.ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ماما ،) راگدای  تارطاخ   ) باتفآ لیلد  . 3

، لوا پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) ماما  راـگدای  تلحر  درگلاـس  نیلوا  هماـندای   ) رهم تیاـکح  . 4
.1375

.15/11/1369 نز ، یعامتجا  شقن  قوقح و  رانیمس  رد  تانایب  - 1
.21/8/1371 ناتسنمکرت ، يروهمج  يرادهب  ریزو  اب  رادید  رد  تانایب  - 2

.4/7/1372 نایجیسب ، عمج  رد  ینارنخس  - 3
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.1375 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، لد ، هنیجنگ  . 5

(. ینیمخ دمحا  دیس  جاح  تشذگرد  درگلاس  نیمتفه  هژیو   ) همیمض تاعالطا  .6

.یمالسا بالقنا  دیهش  داینب  نارهت ، موس ، لاس  ش 17 ، ینیمخ ، دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  همان  هژیو  نارای ، دهاش  .7

دنفسا 1384. ش 18 ، ینیمخ ، دمحا  دیس  جاح  همان  هژیو  هعماج ، همان  همانهام  .8
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نازاس همانرب اب  مشش : لصف 

هراشا

نازاس همانرب اب  مشش : لصف 

يزوریپ زا  شیپ  هتـشاد و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یمالـسا و  تضهن  رد  يا  هدـننک نییعت  زراـب و  شقن  ینیمخ ، دـمحا  دـیس 
رد تکرش  اب  ماما و  قثوم  رواشم  ناونع  هب  يزوریپ ، زا  دعب  تسا و  هدوب  ینیمخ  ماما  نازرابم و  نایم  نئمطم  نیما و  یطبار  بالقنا ،
هب ینادراک  تسارف و  هداـعلا ، قوف شوه  .تسا  هتـشاد  روشک  تالکـشم  عفر  يارب  ییاـشگهار  شقن  یمالـسا ، ماـظن  مهم  تاـسلج 

لیامت ینتورف و  لیلد  هب  اه  یگژیو نیا  هتبلا  .تسا  ماما  راگدای  ياه  یگژیو زا  ریظن ، مک  يراکادف  صالخا و  دـیقت و  نامیا ، هارمه 
.دوش گنررپ  یگتـسیاش  هب  يزاس  همانرب هصرع  رد  دـیاب  هک  هدـنام  هتخانـشان  ماما ، ناشخرد  دیـشروخ  دوجو  ناـشیا و  یماـنمگ  هب 

.دشاب هدننک  کمک  دناوت  یم زین  نوگانوگ  ياه  تمس رد  يو  ياه  تیلوئسم فیاظو و  هب  هجوت  یسررب و 

يزاس همانرب تاعوضوم 

يزاس همانرب تاعوضوم 

؛ ناشیا ناگتسب  رگید  نادنزرف و  رسمه ، تارطاخ  نایب  .1

دمحم هلمج  زا  دنا ، هدوب  سونأم  هتشاد و  طابترا  دمحا  دیس  جاح  اب  يا  هنوگ  هب  هک  یمالسا  ججح  مرتحم و  تایآ  اب  وگو  تفگ  .2
يوسوم دـمحم  دیـس  يراصنا ، دـیمح  ینارامج ، يدـهم  دیـس  یناـشاک ، یماـما  ینک ، يودـهم  یلیبدرا ، يوسوم  ناـیمیحر ، نسح 

 . ...و یناشاک  یتسار  نیسح  ینالیگ ، يدمحم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  يدرونجب ،

.ینیمخ دمحا  دیس  جاح  یگنهرف  یسایس ، ياه  شالت  رد  ییابطابط  همطاف  مناخ  ناشیا ، رسمه  شقن  . 3

.ماظن هتسجرب  ياه  تیصخش  يربهر و  اب  دمحا  دیس  جاح  هطبار  . 4

گنج موس ، طخ  ناقفانم ، ردص ، ینب  يارجام  یسوساج ، هنال  لاغشا  دننام  یسایس ، مهم  ياه  نایرج  رد  دمحا  دیـس  جاح  شقن  . 5
 . ...و يرظتنم  لزع  یلیمحت ،
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.ناشیا ناوارف  ياه  تمحز  دوجو  اب  مدرم  دزن  دمحا  دیس  ندنام  هتخانشان  . 6

يا هقباسم ياه  شسرپ

يا هقباسم ياه  شسرپ

؟ درک ترجاهم  اجک  هب  دوب و  هک  دمحا  دیس  يالعا  دج  .1

يزلام � هب  یلع ، نید  دیس  فلا )

� كارا هب  دمحا ، دیس  ب )

مق � هب  نیدلارون ، دیس  ج )

ریمشک � هب  یلع ، نید  دیس  د )

؟ تسا يریسفت  هچ  بحاص  دمحا ، دیس  يردام  گرزب  ردپ  یفقث ، دمحم  ازریم  جاح  .2

رون � ریسفت  فلا )

دیواج � ناور  ریسفت  ب )

روثأم � ریسفت  ج )

ینافرع � ریسفت  د :

؟ دمآ ایند  هب  اجک  دمحا  دیس  .3

مق � یضاق  لاچخی  فلا )

مق � هعلق  غاب  ب )

مق � یکباتا  كراپ  ج )

نیمخ � یگداوناخ  لزنم  د :

؟ تفرگ تروص  یلاس  هچ  رد  قارع  هب  دمحا  دیس  جاح  رفس  نیلوا  .4
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لاس 1342 � فلا )

لاس 1343 � ب )

لاس 1345 � ج )

لاس 1348 � د )
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؟ تشاد هدهع  رب  ار  یتیلوئسم  هچ  يدیشروخ ، لاس 1350  زا  دمحا  دیس  جاح  .5

ینیمخ � ماما  تیب  فلا )

بالط � نیب  هیرهش  میسقت  ب )

هزوح � يالضف  یفخم  تالیکشت  ج )

� مادک چیه  د )

؟ تشاد رادید  یسک  هچ  اب  نانبل  رد  دمحا  .6

ردص � یسوم  ماما  فلا )

هللا � لضف  نیسح  دمحم  دیس  ب )

نارمچ � دیهش  ج )

داهجوبا � د )

؟ داد ربخ  یسک  هچ  هب  ار  سیراپ  هب  ماما  دورو  دمحا  دیس  .7

� يرهطم دیهش  فلا )

يا � هنماخ  هللا  تیآ  ب )

هدیدنسپ � هللا  تیآ  ج )

� اه ینیئوخ  دمحم  دیس  د )

؟ دوب هچ  سدقم  عافد  رد  دمحا  دیس  مهم  فیاظو  زا  .8

عافد � یلاع  ياروش  اب  رمتسم  طابترا  فلا )

عافد � یلاع  ياروش  تاسلج  رد  تکرش  ب )

یماظن � ناهدنامرف  اب  طابترا  ج )
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دراوم � مامت  د )

؟ درپس ینیمخ  دمحا  دیس  هب  ار  یتیلوئسم  هچ  يربهر  مظعم  ماقم  نیدرورف 1370 ، هدفه  رد  . 9

یناریا � جاجح  یتسرپرس  فلا )

ماظن � تحلصم  صیخشت  عمجم  رد  تیوضع  ب )
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هوق � هس  ياسؤر  تاسلج  رد  تیوضع  ج )

ینیمخ � ماما  دادما  هتیمک  يزکرم  يانما  تئیه  رد  تیوضع  د )

« .تسا نم  يارب  صاخشا  زعا  دمحا  : » تسیک زا  هلمج  نیا  .10

يربهر � مظعم  ماقم  فلا )

یناجنسفر � یمشاه  ب )

ینیمخ � ماما  ج )

یتشهب � رتکد  دیهش  د )

؟ تسناد ساسا  یب  ار  شدنزرف  هب  اه  ماهتا  مادک  يا  همان  یط  دمحا ، دیس  زا  عافد  رد  ماما  .11

ناقفانم � زا  يرادفرط  فلا )

ردص � ینب  يارجام  ب )

تیناحور � اب  تفلاخم  ج )

دراوم � مامت  د )

؟ تفر اجک  هب  يزاسدوخ  يارب  رمع  رخآ  ياه  لاس  رد  دمحا  . 12

نارامج � رد  یتولخ  هشوگ  فلا )

ینیمخ � ماما  مرح  ب )

کشوک � نابایب  رد  يا  هناخ  ج )

� مق رد  ماما  تیب  د )

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 
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؟ درک يزیر  همانرب  يروما  هچ  يارب  سیراپ ، رد  دمحا  .2

؟ دوب هنوگچ  يو  يریگ  عضوم  دمحا و  دیس  شقن  ردص ، ینب  لزع  يارجام  رد  .3

؟ دش حرطم  لکشت  کی  ناونع  هب  موس  طخ  يارجام  ارچ  تسیچ و  تالیکشت  هرابرد  دمحا  دیس  هاگدید  .4

؟ تخاس زکرمتم  يروما  هچ  رد  ار  شیوخ  ياه  ششوک  تلحر ، نامز  ات  ماما  نادقف  رصع  رد  دمحا  دیس  .5

؟ تسا یتاکن  هچ  ياراد  دوش و  یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  دمحا ، دیس  ماما و  نایم  ياه  يراگن  همان  .6
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همانباتک

همانباتک

اه باتک  فلا )

.1375 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، نامیا ، هلیبق  رجاهم  دیمح ، يراصنا ، . 1

پاچ ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) دمحا  دیـس  جاح  مایپ  مالک و  رد  ماما  هشیدنا  نایبت   ) باتفآ هنییآ  .2
.1374 مود ،

.1377 لوا ، پاچ  دهاز ، نارهت ، اهدادیور ، اهزور و  یلع ، یجزید ، يّرب  . 3

ناتسمز 1384. لوا ، پاچ  داجسلارون ، مق ، راربا ، نشلگ  نارگشهوژپ ، زا  یعمج  . 4

.1378 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، يربهر ،) مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدح  . 5

، مود پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) ماما  راگدای  تلحر  درگلاـس  نیلوا  ناـمدای   ) رهم تیاـکح  . 6
.1375

، لوا پاچ  یمالـسا ، بـالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، يدـمحا ، اضردـمحم  شـشوک : هب  يداـبآ ، مرخ  يرهاـط  هللا  تیآ  تارطاـخ  . 7
.1377

.1374 لوا ، پاچ  ثیدح ، نارهت ، این ، يدارم  داوجدمحم  ششوک : هب  هدیدنسپ ، هللا  تیآ  تارطاخ  .8
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.1379 لوا ، پاچ  يربهر ، ناگربخ  سلجم  هناخریبد  تلم ، ناگربخ  .9

.1378 مراهچ ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ماما ،) راگدای  تارطاخ   ) باتفآ لیلد  .10

.ات یب  لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) دمحا  دیس  جاح  عضاوم  زا  یبختنم   ) اه هاگدید  .11

.1376 مود ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  تضهن  دیمح ، دیس  یناحور ، .12

.1381 مود ، پاچ  هرجنپ ، رشن  نارهت ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  اضردیمح ، هدوتس ، .13

.ات یب  فلؤم ، نارهت ، اپ ، ّدر  میحر ، دعولا ، قداص  .14

.1373 لوا ، پاچ  ثیدح ، نارهت ، کیرات ، يایاوز  نیدلا ، لالج  یسراف ، .15

.1372 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یعامتجا  یگنهرف  عمتجم  مق ، دیشروخ ، اب  ماگمه  لیعامسا ، روپ ، یسودرف  .16

.1382 موس ، پاچ  جورع ، رشن  پاچ و  هسسؤم  نارهت ، هللا ، حور  ینیمخ ؛ یلع ، دیس  يرداق ، .17

هرامش 4. هزوح ، مایپ  هیرشن  رای ،» راگدای  قارف  ، » سابع روپ ، مظاک  .18

هـسسؤم نارهت ، تافاضا ،) رظن و  دیدجت  اب  یمالـسا  بالقنا  عیاقو  حرـش  اب  هارمه  ینیمخ  ماما  ياه  ینارنخـس  هعومجم  ، ) رثوک .19
.1383 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و 

.1381 لوا ، پاچ  نآرقلا ، بتکم  مق ، افص ، لها  يارس  اضرمالغ ، هراوز ، یلگ  .20

.1385 لوا ، پاچ  امن ، یتسه  نارهت ، دیشروخ ، تحایس  ._____________________، 21

، ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) دـمحا  دیـس  جاـح  فصو  رد  ناراـی  تارطاـخ  هعومجم   ) لد هنیجنگ  .22
.1383 مراهچ ، پاچ 

.1379 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ماما ، هفیحص  هللا ، حور  يوسوم  .23

( هر  ) ینیمخ دمحادیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comتیصخش و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:77

.1380 لوا ، پاچ  هموک ، مق ، يزکرم ، ناتسا  نانیرفآراختفا  دواد ، یمیعن ، .24

، لوا پاچ  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  نارهت ، یمالـسا ، بالقنا  رامـشزور  یمالـسا ، بالقنا  خیرات  نیودـت  دـحاو  .25
.1378

، متفه پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) دمحا  دیـس  جاح  هب  ینیمخ  ماما  ياه  همان  ، ) رادید هدعو  .26
.1383

.1383 مود ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، تسودرعش ، رغصا  یلع  هدنروآدرگ : ماما ، راگدای  دای  .27

، لوا پاچ  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ، یندم ،) هللا  تیآ  دیهش   ) كاواس دانـسا  تیاور  هب  ماما  نارای  .28
.1377

، لوا پاچ  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانـسا  یـسررب  زکرم  نارهت ، نارمچ ،) رتکد  دیهـش   ) كاواس دانـسا  تیاور  هب  ماما  نارای  .29
.1378

تایرشن ب )

هرامش 120. مهد ، لاس  نز ، مایپ  هلجم  تما ،» دومحم  ماما  دمحا  .» 1

راهب 1377. هرامش 18 ، دادرخ ، همانلصف 15  ماما ،» راگدای  زا  هدشن  رشتنم  یتارطاخ  .» 2

هرامـش موس ، لاس  نارگراثیا ، روما  دیهـش و  داینب  یگنهرف  یخیرات _  همانهام  ینیمخ ،) دمحا  دیـس  جاح  همان  هژیو   ) نارای دهاش  .3
نیدرورف 1386. ، 17

.7/2/1361 تاعالطا ، همانزور  ینیمخ ، دمحا  دیس  جاح  اب  هبحاصم  .4

راهب ینیمخ ، ماما  ترضح  تلحر  درگلاس  نیمود  نامدای  روضح ، همانلصف  تسایس ،» هزوح و  ماما  ، » دمحا دیـس  ینیمخ ، يوسوم  .5
.1370

.25/12/1379 هرامش 22156 ، تاعالطا ، همانزور  باتفآ ، راگدای  همان  هژیو  بیرغ ،» يانشآ  ، » میحر تخب ، کین  .6
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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